
 

PROTOKOLL Sida 1(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-09-03 
Anslaget sätts upp: 2020-09-08             Anslaget tas ned: 2020-09-30 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-09-03 kl. 09.00-14.51. 
Ajournering 10:07-10:15, 11.38-11.43, 11.59-13.00, 14.25-14.30. 

 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Daniel Adborn (L), distans §§ 181-197, 200-205, 207, 
209-216. 
Håkan Svanberg (M), distans, går in för Daniel 
Adborn (L) på grund av jäv § 208. 
Tommy Cumselius (M), distans 
Theresia Bergendahl (C), §§ 181-197, 200-204. 
Agneta Tjärnhammar (M), distans, går in för Theresia 
Bergendahl §§ 205, 207, 209-216. 
Per Ranch (SN), distans, går in för Agneta 
Tjärnhammar på grund av jäv § 208. 
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) §§ 181-197, 200-205, 207-216 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 

Paragrafer 
§§ 181-197, 200-205, 207-216. 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 2020-09-07 13:00 

Underskrifter 
 

 

Harry Bouveng (M) 

Ordförande 

Patrik Isestad (S) 

justerare 
 
  
 
Daniel Adborn (L)     Matilda Ekh 
justerare       sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M), distans §§ 181-193. 
Agneta Tjärnhammar (M), distans §§ 181-197, 200-
204. 
Håkan Svanberg (M), distans §§ 181-197, 200-205, 
207, 209-216. 
Rolf Hofsten (PPiN), distans 
Lars-Åke Lundin (S), distans 
Göran Bergander (S), distans 
Ola Hägg (S), distans §§ 181-195. 
Emma Solander (MP), distans 
Per Ranch (SN), distans §§ 181-197, 200-205, 207, 
209-216. 

 

Övriga deltagare 

På plats: 

Carolina Pettersson, kommundirektör 

Christian Wigren, kanslichef 

Matilda Ekh, sekreterare 

Rebecca Skoglund, kommunsekreterare  

Åsa Urberg, utredare §§ 194-196 

Sune Hamrin, enhetschef §§ 194-196 

Linn Marsten, personalchef §§ 210-217 

 

 

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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Innehållsförteckning          
   

   

§ 181/20 Fastställande av dagordning  

   

§ 182/20 Markanvisningsavtal avseende del av Utveckling av centrala och södra Ösmo, 
etappområdet Hallängen - Titania AB 
 

 

§ 183/20 Planbesked Nynäshamn 2:133 
 

 

§ 184/20 Planbesked på fastigheten Trehörningen 23, Nynäshamn 
 

 

§ 185/20 
 
 
§ 186/20 
 
§ 187/20 
 
 
§ 188/20 
 
§ 189/20 
 
 
§ 190/20 
 
§ 191/20 

Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat på del av 
fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, Stora Vika kalkbrott 
 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 
Ny moderbolagsborgen som säkerhet för åtagande i marköverlåtelse- och  
genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 
 
Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 
 
Svar på medborgarförslag om att göra det möjligt att lämna medborgarförslag i 
ett webbformulär 
 
Bolagiseringsutredning, delrapportering 
 
Upphandling av driftentreprenad 

 

   

§ 192/20 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 

 

§ 193/20 Investeringsbeslut överföringsledning mellan Segersäng och Ekeby och kommunalt 
vatten och avlopp i Ekeby 
 

 

§ 194/20 Svar på remiss - Kulturprogram för Nynäshamns kommun 2021-2024 
 

 

§ 195/20 Svar på remiss - Nynäshamns Kommuns Idrottsprogram 2021-2024 
 

 

§ 196/20 Svar på remiss gällande nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun 
 

 

§ 197/20 PM om bostadsmarknaden 2020 
 

 

§ 198/20 Samrådsyttrande avseende kraftledningar Nynäshamn - Västerhaninge – Solberga 
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§ 199/20 Svar på samråd enl kap 6 miljöbalken om planerat kraftledningsprojekt 
Nynäshamn-Nynas raffinaderi 
 

 

§ 200/20 Svar på medborgarförslag angående sprickor i arbetsvägen ovanför bangården vid 
Norviks hamn 
 

 

§ 201/20 Information gällande §16 bullerskyddsåtgärder i mark- och exploateringsavtal för 
Norvik 
 

 

§ 202/20 Svar på medborgarförslag - Att handikapplatserna vid Folkets hus flyttas till 
Fredstorget 
 

 

§ 203/20 Svar på medborgarförslag - Att det blir belysning på in- och utfartssträckan på 
motorvägen till och från Nynäshamn 
 

 

§ 204/20 Svar på remiss - Sjötrafikutredning del 1 
 

 

§ 205/20 Svar på remiss - Förslag på reviderade skyddade platser, ankarplats för att ta 
emot fartyg i en nödsituation 
 

 

§ 206/20 Svar på remiss - Hållbara städer och samhällen 
 

 

§ 207/20 Svar på remiss - Ansökan om skottlossningstillstånd, Sågsten 1:20 och 1:139 
 

 

§ 208/20 Förordnande av uppdrag som vigselförättare 
 

 

§ 209/20 Tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd kring digitala tjänster i 
Coronatider 
 

 

§ 210/20 
 
§ 211/20 
 
§ 212/20 
 
§ 213/20 
 
§ 214/20 
 
§ 215/20 
 
§ 216/20 

Väckt ärende - Sommarjobbsgaranti för alla mellan 16-18 år 
 
Näringslivsfrågor 
 
Kansliavdelningen informerar 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Skrivelser och beslut 
 
Cirkulär 
 
Övriga frågor 
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§ 181/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg. 

Under § 216 Övriga frågor: 

1. Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende om bildande av naturreservat i Stora Vika. 

2. Kommunstyrelsen behandlar rättelse av protokoll beträffande tre paragrafer från 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-19: §§ 132, 133 och 149. 

3. Lena Dafgård (SN) har en fråga om belysningen i Valsta i Sorunda. 

4. Lena Dafgård (SN) har en fråga om deponin i Grödby. 

5. Lena Dafgård (SN) önskar diskutera de fortsatta problemen med E-meeting. 

6. Bernt Månsson (V) har frågor beträffande möjligheten att spela in Kommunstyrelsens 
sammanträde i och med att mötet delvis sker på distans. Kan och får det göras, och vad 

händer om någon spelar in mötet? 
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§ 182/20 KS/2020/0310/260 

Markanvisningsavtal avseende del av Utveckling av centrala 
och södra Ösmo, etappområdet Hallängen - Titania AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget markanvisningsavtal 
med Titania AB inom del av fastigheten Vansta 5:2 m fl, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 
7 augusti 2020.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget återremissyrkande som 
biläggs protokollet som bilaga A. 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustavsson samt Projektledare Sandra Zachrisson föredrar ärendet. 

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2019, § 264, om att genomföra markanvisning i 
samhällsbyggnadsprojektet Utveckling av centrala och södra Ösmo genom en markanvisningstävling 
för del av fastigheten Vansta 5:2 m fl. Markanvisningen omfattar ett olokaliserat markområde inom 
projektets etappområde Hallängen. Föreslaget markanvisningsavtal avser det olokaliserade 
markanvisningsområdet och innehåller cirka 10 000 kvm ljus bruttoarea bostäder (ljus bruttoarea 
som avses enligt definition i bilaga till markanvisningsavtalet), motsvarande cirka 100 lägenheter 
med fri upplåtelseform.   
 
Markanvisningstävlingen utgick från ett antal olika bedömningskriterier och att anbuden uppfyllde 
villkoren i tävlingsinbjudan. Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2020, § 133, om att tilldela 
markanvisningen till Titania AB. Bolaget ska efter att detaljplanen och fastighetsbildningsbeslut 
vunnit laga kraft erlägga en köpeskilling om 3 500 kronor per kvm ljus bruttoarea. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget markanvisningsavtal 
med Titania AB inom del av fastigheten Vansta 5:2 m fl, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 
7 augusti 2020.  
 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget markanvisningsavtal 
med Titania AB inom del av fastigheten Vansta 5:2 m fl, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 
7 augusti 2020.  

Yrkanden 
Ordförande (M) Lena Dafgård (SN), Theresia Bergendahl (C), Bengt-Göran Pettersson (KD) och 
Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Patrik Isestad (S) yrkar på: 

- att ärendet återremitteras för att kompletteras med att-satserna 1, 2, 3, 4 och 5. 
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- att arbetet med etapp 1 pausas tills ärendet har kompletterats enligt att-satser 3-5. 

- att förvaltningen tar fram ett förslag som omfattar hela centrala Ösmo, förslaget skall redovisa hur 
den prognostiserade befolkningsökningen för Ösmo kommer att påverka centrala funktioner för 
kommundelen och medborgarna i kommundelen. 

Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Partik Isestads återremissyrkande beträffande tjänsteskrivelsens 
attsats 5. 

Propositionsordning 
Proposition 1 

Ska ärendet avgöras idag eller återremitteras? 

Proposition 2 

Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Proposition 1 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärd. 

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

 Ja Nej 

Harry Bouveng (M), ordförande 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  

Jean-Claude Menot (SD) X  

 

Med 7 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 4 nej-röster för att ärendet ska återremitteras 
finner ordförande (M) att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor. 

Skickas till 
Akten 
 



 
 

 

 

Nynäshamn 2020.08.31 

Kommunstyrelsen 2020.09.03 

Ärende 182/20 

(Särskilt yttrande) 

Återremissyrkande av markanvisningsavtal avseende del av 

Utveckling av centrala och södra Ösmo, etappområde Hallängen - 

Titania AB 

 

Återremissyrkande 

Socialdemokraterna yrkar: 

● att ärendet återremitteras för att kompletteras med att-satserna 1, 2, 3, 4 och 5. 

● att arbetet med etapp 1 pausas tills ärendet har kompletterats enligt att-satser 3-5. 

● att förvaltningen tar fram ett förslag som omfattar hela centrala Ösmo, förslaget skall 

redovisa hur den prognostiserade befolkningsökningen för Ösmo kommer att påverka 

centrala funktioner för kommundelen och medborgarna i kommundelen. 

Förslaget skall, bland annat, visa lösningar för samhällsviktiga funktioner så som trafiken, parkeringar (inte 

minst behovet av infartsparkeringar), var den nya skolan, som skall ersätta Vanstaskolan, ska placeras, ytor för 

handel, bibliotekets placering, plats för ny simhall, hälsocenter med vård och omsorgsboende, trygghetsboende och 

seniorbostäder. Förslaget skall visa lösningar för vart ett eventuellt kommundelskontor kan placeras, men också 

var bostäder och övriga funktioner för viktig samhällsservice skall placeras. Förslaget skall visa på hur 

stadstyperna Småstad och Trädgårdsstad skall gestaltas.   

● Förslaget skall förankras såväl med det lokala föreningslivet som med politiken innan 

arbetet med den första detaljplanen för etappområde Hallängen återupptas. 

Medborgarna och föreningslivet har upprättat ett dokument Framtid Ösmo 2030, som översänts till 

kommunstyrelsen och som visar vilket samhälle som man vill ha, och vilka viktiga samhällsfunktioner som 

förvaltningens förslag skall omfatta. Föreningslivet hänvisar i stort till det skissförslag som arkitekten Kjell 

Forshed upprättat till föreningslivet och som omfattar centrala Ösmo. 



 
● Förvaltningen skall ta fram en dagvattenutredning som omfattar dagvattenhanteringen för 

den del av Ösmo som avvattnar till Muskan. Utredningen skall visa vilken status 

dagvattnet har idag och, om så visar sig nödvändigt, vilka åtgärder som måste genomföras 

för att dagvattnet inte skall påverka vattenmiljön i Muskan negativt. 

Sjön Muskan är en av de stora vattenförekomsterna som finns i kommunen. Enligt kommunens Yt- och 

grundvattenplan så uppnår sjön idag inte god ekologisk status. Sjön har två huvudsakliga tillrinnings-system, dels 

Lillån som kommer norrifrån och avvattnar stora jordbruksområden, dels dagvattnet från Ösmo som leds i ledning 

till sjön. Kommunen ska genomföra sin översikts- och detaljplanering enligt plan- och bygglagen, så att planeringen 

visar hur miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten skall alla 

vattenförekomster uppnå god ekologisk status till 2015. Nynäshamns kommun har fått tidsundantag för vissa 

ämnen fram till 2027. Detta för att det anses tekniskt omöjligt att hinna åtgärda övergödningsproblematiken före 

dess. Muskan avvattnas sedan vidare genom Muskån/Hammerstaån. Dessa vattenförekomster är också 

övergödda och behöver åtgärdas innan vattnet rinner ut i Situviken och Horsfjärden. 

 

 

Patrik Isestad (S) 

Kommunalråd i opposition. 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 183/20 KS/2020/0190/214 

Planbesked Nynäshamn 2:133 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget för att undersöka möjligheten att 
Nynäshamnsbostäder tillsammans med fastighetsägare inom området ”Glasberget” kan bekosta ett 
framtagande av ett planprogram. 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustavsson och samhällsplanerare Albin Törnberg föredrar ärendet. 

Ärendet 
Bebyggelsen i närområdet består till största delen av radhus byggda under 1980- och 90-talen. De 
ligger i allmänhet längs små lokalgator som angör till Sandskogsvägen. Själva vägen omges 
mestadels av skog och har idag inte karaktären av en stadsgata. Om området ska utvecklas till 
blandad stadsbebyggelse så behöver det tillskott av byggnader som ligger med framsidan mot gatan 
och skapar ett avgränsat gaturum. En större blandning av byggnadstyper är lämplig, men bör 
tillkomma på ett genomtänkt sätt. 
 
Den föreslagna bebyggelsen är lamellhus av den typ som kallas tjockhus, det vill säga hus med 
enkelsidiga lägenheter på vardera sida av trapphuset. Höjden skiljer sig kraftigt mot närliggande 
bebyggelse i ett eller två plan.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av nedanstående alternativ: 
 
Alternativ A:  
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked. En ny ansökan kan behandlas då det finns en 
större plan för området i form av t ex ett planprogram.  
 
Alternativ B: 
1. Kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked. Detaljplaneringen ska dock sätta igång först då ett 
planprogram tagits fram för att samordna frågor om natur- och kulturmiljöer, trafik och lokalisering 
av bebyggelse.  
2. Kommunstyrelsen beställer därmed ett planprogram från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
3. Kostnaden för planprogram belastar planeringsavdelningens budget för interna detaljplaner, 
medan detaljplanen bekostas av sökanden. Detaljplanen beräknas kunna antas år 2025.  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att återremittera förslaget för att undersöka möjligheten 
att Nynäshamnsbostäder tillsammans med fastighetsägare inom området ”Glasberget” kan bekosta 
ett framtagande av ett planprogram. 
 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till alternativ A i förvaltningens förslag till beslut. 

Bernt Månsson (V) yrkar bifall till alternativ B i förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 
PM Planbesked Sandskogsvägen med bilaga 
Bilaga med information om prioritering och finansiering av internt finansierade detaljplaner 
 

Skickas till 
Akten 
MSN  
Planeringschef  
Nynäshamnsbostäder 
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§ 184/20 KS/2020/0206/214 

Planbesked på fastigheten Trehörningen 23, Nynäshamn 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om planbesked. 

Protokollsanteckningar 
Planeringschef Mikael Gustavsson och samhällsplanerare Albin Törnberg föredrar ärendet. 

Ärendet 
Nynäshamns Fastighets AB har den 2020-04-16 lämnat in en ansökan om planbesked på fastigheten 
Trehörningen 23 i Nynäshamn.  
  
Syftet är att uppföra ca 20 bostäder i fyra byggnader i parken på Trehörningen. Byggnaderna 
föreslås placeras i backen väster om vattentornet, mot Oskarsgatan. Marken är planlagd som park 
tillhörande den tidigare vårdinrättningen i detaljplan DP743, antagen av kommunfullmäktige år 
1993. Den gällande detaljplanen syftar till att bevara miljön på Trehörningen och innehåller ett antal 
bestämmelser om skydd av byggnader och uterum. Detaljplanen anger att hela planområdet är en 
värdefull miljö och att ingen ny (oexploaterad) mark ska tas i anspråk för bebyggelse. I den 
fördjupade översiktsplanen pekas inget utvecklingsområde för ny bebyggelse ut på Trehörningen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om planbesked. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Bernt Månsson (V), Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärd. 
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Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och nej-röst för bifall till förvaltningens förslag 

till beslut. 

 Ja Nej 

Harry Bouveng (M), ordförande 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 

Jean-Claude Menot (SD) X  

Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag till beslut och 5 nej-röster för förvaltningens förslag till 
beslut finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 
PM planbesked Trehörningen 23 
 
 

Skickas till 
Akten 
MSN  
Planeringschef  
Sökanden 
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§ 185/20 KS/2015/0220/265 

Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat 
på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, 
Stora Vika kalkbrott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, 
inköp av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 

- att kommunstyrelseförvaltningen (planeringsavdelningens enhet för mark- och exploatering) 
får i uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i 
kommunens värdering  

- att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för 
beslut, om markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige 
fattat beslut om fortsatt reservatsbildande. 

- att kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen om 
markförhandingarna på något av de närmast kommande kommunstyrelsesammanträdena.  

 

Föredragning 
Konsult Emelie Häll föredrar ärendet. 

Ärendet 
Nedan sammanfattas ärendets handläggning från 2015 och fram till idag. Här beskrivs också 
värdering av mark, framtida kostnader för drift och underhåll och de alternativ som förvaltningen ser 
som möjliga.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med någon av 
nedanstående alternativ: 
 
Alternativ 1 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 
av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
 
att kommunstyrelseförvaltningen (planeringsavdelningens enhet för mark- och exploatering) får i 
uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens 
värdering  
 
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 
reservatsbildande 
 
Alternativ 2 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott avslutas 
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att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilket av alternativen 2 a-c 
som är lämpligt att gå vidare med. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, 
inköp av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 

- att kommunstyrelseförvaltningen (planeringsavdelningens enhet för mark- och exploatering) 
får i uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i 
kommunens värdering  

- att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för 
beslut, om markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige 
fattat beslut om fortsatt reservatsbildande. 

- att kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar till kommunstyrelsen om 
markförhandingarna på något av de närmast kommande kommunstyrelsesammanträdena.  

 

Yrkanden 
Ordförande (M), Lena Dafgård (SN) Jean-Claude Menot (SD), Bernt Månsson (V) och Patrik Isestad 

(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall till eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
MSN_2015_1004_265 - Expediering av beslut, Beslut om fortsatt process gällande bildande av 
naturreservat på del av fastigheterna Stora Vika 6_1 och Stora Vika 6_29, Stora Vika kalkbrott .msg 
Karta.pdf 
Översikt alternativ och konsekvenser.pdf 
MSN 2020-06-16 § 159.pdf 
2015.1004 signerat.pdf 

Skickas till 
Akten  
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§ 186/20  

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Ärendet bordläggs. 
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§ 187/20 KS/2020/0297/251 

Ny moderbolagsborgen som säkerhet för åtagande i 
marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del 
av Nynäshamn 2:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ny moderbolagsborgen från Andersson Company i Stockholm 
Aktiebolag, org.nr. 556432-8473 till dotterbolaget BTH Bostad AB org.nr. 556737-3096 som säkerhet 
för åtaganden i marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, 
godkänns.  
 
Beslutet fattas med stöd av § 8 pkt 13 Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-05-16, § 94.   

Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2019-03-14 § 42 godkänt marköverlåtelse- och genomförandeavtal för 
Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 mellan Nynäshamns kommun och exploatören BTH Bostad AB, 
org. nr 556737-3096. Som säkerhet för exploatörens åtaganden enligt avtalet, har UNIKABOXEN 
Aktiebolag org. nr 556320-8452 utfärdat en moderbolagsborgen till förmån för Nynäshamns 
kommun.  
 
Bolaget BTH Bostad AB har haft ett ägarskifte för att renodla bolaget mot bostadsutveckling och 
separera det från BTH Bygg AB. Ny operativ ägare är RO Properties AB org. nr 559194-2726. 
Andersson Company i Stockholm Aktiebolag, org. nr 556432-8473 är den finansiella aktören bakom 
bolagen och BTH Bostad vill därför ersätta UNIKABOXEN Aktiebolag (under namnändring till BTH 
Management AB) med Andersson Company i Stockholm Aktiebolag avseende den 
moderbolagsborgen som är kopplad till marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.  Bifogad 
koncernstruktur för UNIKABOXEN illustrerar den koncernstruktur som BTH Bostad AB tidigare var en 
del av, och bifogad koncernstruktur för BTH Bostad AB, RO Properties AB och Andersson Company i 
Stockholm AB illustrerar den nya koncernstrukturen för BTH Bostad AB.  
 
Det nu föreslagna bytet av moderbolagsborgen beror enbart på en strukturell förändring av 
bolagsägandet i exploatörens koncern. Strukturförändringen påverkar inte marköverlåtelse- och 
genomförandeavtalets innehåll, avtalet omfattar samma rättigheter och skyldigheter och bolagsbyte 
påverkar inte genomförande och finansiering av allmänna anläggningar. Den nya 
moderbolagsborgen ersätter tidigare moderbolagsborgen från UNIKABOXEN Aktiebolag, org.nr 
556320-8452 till BTH Bostad AB org. nr. 556737-3096.  
 
Beslutet innebär inga kostnader för Nynäshamns kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ny moderbolagsborgen från Andersson Company i Stockholm 
Aktiebolag, org.nr. 556432-8473 till dotterbolaget BTH Bostad AB org.nr. 556737-3096 som säkerhet 
för åtaganden i marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, 
godkänns.  
 
Beslutet fattas med stöd av § 8 pkt 13 Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-05-16, § 94.   
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ny moderbolagsborgen från Andersson Company i Stockholm 
Aktiebolag, org.nr. 556432-8473 till dotterbolaget BTH Bostad AB org.nr. 556737-3096 som säkerhet 
för åtaganden i marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, 
godkänns.  
 
Beslutet fattas med stöd av § 8 pkt 13 Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-05-16, § 94.   

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Presentation Andersson Company i Stockholm Aktiebolag 
Presentation RO Properties  
Koncernstruktur UNIKABOXEN AB 
Koncernstruktur BTH Bostad AB 
Koncernstruktur RO Properties AB 
Koncernstruktur Andersson Company i Stockholm AB 
Årsredovisning 2019 Andersson Company i Stockholm AB 
 
 

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef  
Ekonomichef 
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§ 188/20 KS/2019/0543/061 

Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om införande av e-förslag under en 
prövotid om ett (1) år enligt de villkor som redovisas i förvaltningens utredning. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget avslagsyrkande som biläggs 
protokollet som bilaga B.  

Ärendet 

Vad är E-förslag? 
E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till kommunens 
webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de vill stödja. 
Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag som inte 
får tillräckligt många röster avslås.  

På detta sätt får medborgarna en möjlig direktlänk in i den politiska processen där de kan lyfta 
frågor som är viktiga för dem snarare än att invänta att de förtroendevalda väljer att lyfta fram det.1 

Skillnad E-förslag och medborgarförslag 
Det är frivilligt för kommunen att införa medborgarförslag. Är ett sådant beslut fattat ska 
medborgarförslag alltid behandlas i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. 

Formerna för medborgarförslag är reglerat i kommunallagens 8:e kapitel. Medborgarförslag ska 
väckas i fullmäktige som sedan kan delegera beslutanderätten till annan nämnd. Förslagsställaren 
ska vara folkbokförd i kommunen och förslaget ska lämnas in på papper och vara egenhändigt 
underskrivet.  

Formen för e-förslag är inte reglerat i lag, det är helt upp till kommunen att själv besluta om 
handläggningsprocess och villkor. 

Digitaliseringsprojekt 
Som ett delprojekt till kommunens digitaliseringsprojekt ”Framtagande av digital strategi för 
Nynäshamns kommun” tog en projektgrupp år 2018 fram ett förslag på handlingsplan för ökad 
öppenhet och lättillgänglighet via digitala arenor. I handlingsplanen föreslås att e-förslag införs för 
att skapa ökad delaktighet, öppenhet och engagemang.2  

Samtidigt som digitaliseringsprojektet tog fram handlingsplanen inkom ett medborgarförslag till 
kommunen i mars 2018. Förslagsställaren önskade att hanteringen av medborgarförslag skulle 
reformeras då de idag behandlas oavsett rimlighet och därmed tar upp mycket tid av kommunens 
tjänstemän. Förslagsställaren förslog att Nynäshamns kommun övergick till e-förslag. 
Förslagsställaren menade att ett system som kräver att fler personer står bakom ett förslag avlastar 

                                            
1 Sveriges Kommuner och regioner, E-förslag – steg för steg, Projekt medborgardialog, 2014, sid 8-13 
2 Kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad hantering av medborgarförslag - e-förslag som alternativ metod, dnr  

KS/2018/0162/061-3, sid 4 
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tjänstemännen, ger en större dignitet till förslag som kommer upp till behandling och ökar 

möjligheten till diskussion och dialog med fler involverade.3  

Mot bakgrund av ovanstående interna och externa krav på en reformering av  
medborgarförslagsprocessen togs en rapport fram av kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad 
hantering av medborgarförslag –e-förslag som alternativ metod. I rapporten redogjordes för e-
förslag som metod samt hur andra kommuner arbetat med detta. Kommunstyrelsen beslutade i 
december 2018 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram en process för hur ett 
införande av e-förslag i Nynäshamns kommun skulle kunna se ut.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i juni 2019 redogjort för det pågående arbetet på 

kommunstyrelsens sammanträde.  

I december 2019 skickades kommunstyrelseförvaltningens förslag till införande av e-förslag ut på 
remiss till de andra nämnderna.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
om införande av e-förslag under en prövotid om ett (1) år enligt de villkor som redovisas i 
förvaltningens utredning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om införande av e-förslag under en 
prövotid om ett (1) år enligt de villkor som redovisas i förvaltningens utredning. 

Yrkanden 
Bernt Månsson (V) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 

Lena Dafgård (SN) yrkar: 

1. avslag på införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

2. I stället för att antal röster ska avgöra vilka e-förslag som ska gå vidare, anser vi att vår 
kommun ska kunna hjälpa till och vara ett stöd för dem som vill skriva medborgarförslag, så 
att förslagen rör en fråga där kommunen har beslutanderätt och att medborgarförslagen 
utformas på ett formellt korrekt sätt. 

Ordförande (M), Theresia Bergendahl (C), Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Propositionsordning 
Proposition 1 

Bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 

Proposition 2 

Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande. 

Proposition 
Proposition 1 

                                            
3 Kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad hantering av medborgarförslag - e-förslag som alternativ metod, dnr 
KS/2018/0162/061-3, sid 1 
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Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 
Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun – förslag till handläggningsprocess och villkor 
 

Skickas till 
Akten 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-03 

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

 
Bakgrund 
E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till vår kommuns 
webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de vill stödja. Får 
förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag som inte får 
tillräckligt många röster avslås. 
 
På detta sätt får medborgarna en möjlig direktlänk in i den politiska processen där de kan lyfta frågor 
som är viktiga för dem snarare än att invänta att de förtroendevalda väljer att lyfta fram det.  
 
Skillnad mellan e-förslag och medborgarförslag 
Det är frivilligt för vår kommun att införa medborgarförslag. Om ett sådant beslut är fattat ska 
medborgarförslag alltid behandlas i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. 
Formerna för medborgarförslag är reglerat i kommunallagens 8:e kapitel. Medborgarförslag ska väckas i 
fullmäktige, som sedan kan delegera beslutanderätten till en nämnd. Förslagsställaren ska vara 
folkbokförd i vår kommun och förslaget ska lämnas in på papper och vara egenhändigt underskrivet. 
 
Formen för e-förslag är dock inte reglerat i lag. Det är därför helt upp till vår kommun att besluta om 
handläggningsprocess och villkor. 
 
Budget - en förutsättning för att genomföra e-förslag och medborgarförslag 
Sorundanet Nynäshamns kommunparti ser finansieringen som det största problemet, oavsett om det 
gäller e-förslag eller medborgarförslag. Hittills har det inte funnits några pengar avsatta i budgeten för att 
realisera förslagen. Nästan alla medborgarförslag hittills har blivit avslagna alternativt besvarade, men 
inte bifallna, beroende på att det inte finns någon finansiering för att genomföra dem.  
 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti motionerade redan 2007 om att avsätta medel i budgeten för 
utredning och genomförande av medborgarförslag.  Kommunfullmäktige avslog tyvärr motionen 1

2008-11-05. Det är få medborgarförslag som inte kostar pengar och om det inte finns någon budget, så 
är det inte många förslag som har en chans att genomföras. Sorundanet Nynäshamns kommunparti har 
därför avsatt pengar i vår budget för medborgarförslag, men eftersom vi hittills inte har fått igenom vår 
budget, så finns det ingen finansiering för att genomföra medborgarförslag.  
 
   

1 https://sorundanet.se/2007-10-10.html 
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Som e-förslaget är utformat, ser vi stora problem med att de, som inte har tillgång till internet, får svårt att 
göra sin röst hörd och rösta på de förslag de tycker är bra respektive lägga egna förslag. Kontaktcenter, 
som föreslås hjälpa till med detta, finns bara i tätorten och i Ösmo. Sorunda saknar helt kontaktcenter 
och öppettiderna och tillgängligheten i Ösmo är starkt begränsade. Det blir inte likvärdiga villkor i hela 
kommunen och i alla åldersgrupper.  
 
Vi anser också att det är medlemmar i vår kommun som ska kunna framföra förslag och rösta, dvs. 
invånarna och fastighetsägarna i vår kommun. Beträffande e-förslag föreslås att alla, som inte är 
folkbokförda i vår kommun, dvs. inte är medlemmar i vår kommun, ska kunna rösta. Eftersom det är 
skattemedel, som måste tas för att genomföra förslag, tycker vi att det är märkligt att invånare från andra 
kommuner ska kunna påverka vad som ska genomföras i vår kommun utan att betala för det. 
 
 
Yrkande 

 
1. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag på införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

 
2. I stället för att antal röster ska avgöra vilka e-förslag som ska gå vidare, anser vi att vår kommun 

ska kunna hjälpa till och vara ett stöd för dem som vill skriva medborgarförslag, så att förslagen 
rör en fråga där kommunen har beslutanderätt och att medborgarförslagen utformas på ett 
formellt korrekt sätt.   
 
 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen,  
i barn- och utbildningsnämnden 
samt i kommunfullmäktige 
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§ 189/20 KS/2019/0108/061 

Svar på medborgarförslag om att göra det möjligt att lämna 
medborgarförslag i ett webbformulär 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag om att införa e-förslag. 

Ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Niclas Sjögren om att det ska vara möjligt att lämna 
medborgarförslag elektroniskt, till exempel via e-post eller ett webb-formulär.  
 
Kommunfullmäktige besvarade 2019-02-14, § 28, ett medborgarförslag angående förändring av 
hantering av medborgarförslag, förslagsställaren föreslog införande av e-förslag som ett alternativ.  
I svaret hänvisades till en pågående utredning om införande av e-förslag.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har nu avgett ett förslag om införande av e-förslag under en prövotid 
om ett år. E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till 
kommunens webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag 
de vill stödja. Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De 
förslag som inte får tillräckligt med röster avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag om att införa e-förslag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag om att införa e-förslag. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 
Utredning om e-förslag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 28 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 190/20        KS/2018/0207/260 

Bolagiseringsutredning, delrapportering 
David Ulmér föredrar delrapporteringen av bolagsutredningen. 

 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 22(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 191/20        KS/2020/0292/059  
    

Upphandling av driftentreprenad 
David Ulmér föredrar ärende om upphandling av driftentreprenad beträffande vård- och 
omsorgsboende. Ärendet behandlas på nästa kommunstyrelsesammanträde. 

 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 192/20 KS/2019/0407/002 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till Lena Dafgårds (SN) 
och Patrik Isestads (S) återremissyrkanden 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga D. 

Protokollsanteckningar 
Kanslichef Christian Wigren föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
För att delegationsordningen ska vara enklare att läsa är delegaterna i delegationsordningen inte 
längre förkortade. Delegationens lagstöd har flyttats och står nu under kolumnen lagstöd. SKR:s 
underlag för byggnadsnämndens delegationsordning har använts för att omformulera delegationer. 
Störst förändringar och tillägg har gjorts beträffande Ekonomisk förvaltning, Upphandlingsärenden, 
Fastighetsärenden som tillkommer kommunstyrelsen som fastighetsgäst samt Arbetsuppgifter 
övertagna från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt 30 § i kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 oktober 2020  
2. Upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 oktober 2020. 
3. Rekommendera övriga nämnder att revidera delegationsordningen i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning. Revidering genomförs där det är möjligt utifrån 
nämndernas reglemente. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Delegationsordningen fastställs att gälla från och med 1 oktober 2020  

2. upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 oktober 2020. 

3. rekommendera övriga nämnder att revidera delegationsordningen i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning. Revidering genomförs där det är möjligt utifrån 

nämndernas reglemente. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras och: 

- att utreda vilken effektivitet förändringarna ger för nämnden samt ge svar vilka hinder 
tidigare delegationsordning skapat för tjänsteorganisationen.  



 

PROTOKOLL Sida 24(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

- att innan, §13 fastställs i ny delegationsordning bör kommunstyrelsen kollektivt erhålla 
kunskap om vad arbetsmiljöansvaret innebär. Speciellt texten ” se till att förvaltningschefen 
får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt särskild skriftlig fördelning” och då 
innebörden av orden särskild skriftlig fördelning. 

 

Lena Dafgård (SN) yrkar på att ärendet ska återremitteras och att följande ses över: 

1.  s. 41: “Nr 3.3 Ärendegrupp: Beslut om upplåning Delegat: Ekonomichef Lagstöd: Enligt 
finanspolicy och inom kommunfullmäktiges fastslagna ramar” 
Vi anser inte att detta har med lagstöd att göra. Det innebär dock att ekonomichefen ensam 
kan besluta om upplåning i storleksordningen 1 000 mnkr. Vi anser att kommunstyrelsen 
ska fatta beslut om upplåning, vilket är i linje med vår kommuns finanspolicy. 

 
2.  s. 42: “Nr 3.11 Ärendegrupp: Borgen för aktiebolag i vilka vår kommun äger minst hälften 

av aktierna, för kommunalförbund i vilka vår kommun är medlem samt för helägda 
dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund. Delegat: Ekonomichef Lagstöd: 
Enligt finanspolicy och inom kommunfullmäktige fastställda ramar.” 
 
Vi anser inte att detta har med lagstöd att göra. Det innebär dock att ekonomichefen ensam 
kan besluta om upplåning i storleksordningen 900 mnkr. Vi anser att vår kommuns 
policydokument ska följas, vilket innebär att det är kommunstyrelsen som fattar detta 
beslut. 

3. s. 23: “Nr 3.14 Ärendegrupp: Beslut om reinvesteringar / underhåll inom budgetram 
- Upp till 5 000 000 kr a) Kommundirektör 
- Upp till 2 500 000 kr b) Avdelningschef 
- Upp till 1 250 000 kr c) Mark- och exploateringschef” 

 

Propositionsordning 
Ska ärendet avgöras idag eller återremitteras med hänvisning till Lena Dafgårds (SN) och Patriks 
Isestads (S) återremissyrkanden? 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till Lena Dafgårds (SN) 
och Patrik Isestads (S) återremissyrkanden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2020. 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2020 med markerade förändringar. 

Skickas till 
Akten  
Barn- och utbildningsnämnden  
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden 



 
 

Nynäshamn 2020.08.31 

Kommunstyrelsen 2020.09.03 

Ärende 192/20 

(Särskilt yttrande) 

Ärende 192/20 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

 

Bakgrund: 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen är under revidering. Kommunstyrelseförvaltningen 

bedömning är att revideringen ger större effektivitet i nämndens beslutsfattande. Den reviderade 

delegationsordningen har tydligare hänvisningar till lagrum och tillhörande reglemente.  

Socialdemokraterna i Nynäshamn ställer sig till stora delar bakom revideringen vad det gäller 

förenklingar och förtydliganden beträffande hänvisningar till adekvata lagrum. Däremot ställer sig 

Socialdemokraterna sig frågande till hur revideringarna kommer skapa mer effektivitet för 

nämnden? Det framgår inte vilken effektivitet förändringarna kommer att ge. Det framgår inte av 

tjänsteskrivelse varför förändringar genomförs och vilka hinder tidigare delegationsordning 

skapade för tjänstemannaorganisationen.  

Delegation för beloppsgränser höjs kraftigt utan att förklaring ges till de stora höjningarna. Det 

finns inga begränsningar hur många beslut under ett år en given delegationsbeslut får användas. 

Detta innebär att ett delegationsbeslut på 5 mnkr kan mycket väl bli 15 eller 20 mnkr.  

Med delegering avses att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till förtroendevalda 

eller anställda i kommunen, det vill säga att kommunstyrelsen ger någon i uppdrag att fatta beslut 

på nämndens vägnar i vissa ärenden. Detta fråntar inte kommunstyrelsen ansvar för 

delegationsbesluten.  

§13 tar upp kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar, vilket är ett långtgående ansvar och är ur 

personalhänseende en viktig fråga. Paragrafen skrevs in i den senaste delegationsordningen.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall kontinuerligt utvärderas och förändras efter nya 

förutsättningar, varför kommunstyrelsen bör överväga att inte ha arbetet i delegationsordningen 

utan ha det som ett återkommande rapportärende med förslag. Dock bör det finnas delegation i 

frågan 

Innan §13 fastställs i ny delegationsordning bör kommunstyrelsen kollektivt erhålla kunskap om 

vad arbetsmiljöansvaret innebär, speciellt texten ” se till att förvaltningschefen får uppgifter i det  



 
 

systematiska arbetsmiljöarbetet enligt särskild skriftlig fördelning” och då innebörden av orden 

särskild skriftlig fördelning. 

Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna återremiss; 

Att utreda vilken effektivitet förändringarna ger för nämnden samt ge svar vilka hinder tidigare 

delegationsordning skapat för tjänsteorganisationen.  

Att innan, §13 fastställs i ny delegationsordning bör kommunstyrelsen kollektivt erhålla kunskap 

om vad arbetsmiljöansvaret innebär, speciellt texten ” se till att förvaltningschefen får uppgifter i 

det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt särskild skriftlig fördelning” och då innebörden av 

orden särskild skriftlig fördelning. 

 

Patrik Isestad (S) 

Kommunalråd i opposition. 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-03 

Yrkande om återremiss av Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Bakgrund 
 
Vi är mycket positiva till att delegaterna i den föreslagna delegationsordningen inte längre är förkortade. 
Detta är en förbättring som vi verkligen välkomnar. Det är också utmärkt att delegationens lagstöd har 
flyttats och nu står under kolumnen lagstöd. Över huvud taget anser vi att delegationsordningen har blivit 
mycket tydligare och därmed mycket lättare att följa. För att ytterligare öka läsbarheten och tydligheten 
föreslår vi att rubrikerna finns med ovanför varje tabell vid sidbrytning.  
 
Det är dock några delar i delegationsordningen, som vi inte kan bifalla. Vi anser att en förklaring och 
motivering behöver lämnas till förändringarna och vi vill att följande punkter i delegationsordningen ses 
över igen.  
 
Återremissyrkande: 
 
Vi yrkar att följande ses över:   
  

1. s. 41: “Nr 3.3 Ärendegrupp: Beslut om upplåning  Delegat: Ekonomichef Lagstöd: Enligt 
finanspolicy och inom kommunfullmäktiges fastslagna ramar” 
 
Vi anser inte att detta har med lagstöd att göra. Det innebär dock att ekonomichefen ensam kan 
besluta om upplåning i storleksordningen 1 000 mnkr. Vi anser att kommunstyrelsen ska fatta 
beslut om upplåning, vilket är i linje med vår kommuns finanspolicy  1

 
2. s. 42: “Nr 3.11 Ärendegrupp: Borgen för aktiebolag i vilka vår kommun äger minst hälften av 

aktierna, för kommunalförbund i vilka vår kommun är medlem samt för helägda dotterbolag till 
dessa aktiebolag och kommunalförbund.  Delegat: Ekonomichef Lagstöd: Enligt finanspolicy och 
inom kommunfullmäktige fastställda ramar.”  
 
Vi anser inte att detta har med lagstöd att göra. Det innebär dock att ekonomichefen ensam kan 
besluta om upplåning i storleksordningen 900 mnkr. Vi anser att vår kommuns policydokument 
ska följas, vilket innebär att det är kommunstyrelsen som fattar detta beslut.    

1 https://www.nynashamn.se/download/18.6f46c7a313d8e77edb25a/1462967379392/Finanspolicy%20049-2.pdf 
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
 

 
3. s. 23: “Nr 3.14 Ärendegrupp: Beslut om reinvesteringar / underhåll inom budgetram  

 
○ Upp till 5 000 000 kr a) Kommundirektör 
○ Upp till 2 500 000 kr b) Avdelningschef 
○ Upp till 1 250 000 kr c) Mark- och exploateringschef” 

 
Vi vill gärna ha förklaring och motivering till varför beloppsgränserna har höjts och delegationen ändrats, 
eftersom vi inte kan se det behovet. I den nuvarande delegationsordningen kan beslut om 
reinvesteringar / underhåll inom budgetramen göras av Au upp till 5 000 000 kr, kommundirektör upp till  
2 500 000 kr och mark- och exploateringschef upp till 500 000 kr, vilket vi anser är rimligt.   
 
Politikerna i kommunstyrelsen har det ekonomiska ansvaret för att budgeten följs och även om beloppen 
i sig inte är stora sett till vår kommuns hela budget, finns det inga begränsningar beträffande hur många 
sådana beslut som kan fattas av de olika delegaterna. Vi menar att tidigare delegater och 
beloppsgränser är lämpligare.  
 
 För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen,  
i barn- och utbildningsnämnden 
samt i kommunfullmäktige 
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§ 193/20 KS/2020/0271/344 

Investeringsbeslut överföringsledning mellan Segersäng och 
Ekeby och kommunalt vatten och avlopp i Ekeby 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att 
 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ut överföringsledningar för vatten 
och spillvatten mellan Segersäng och Ekeby, samt distributionsledningar inne i Ekeby. 
 
2. Ianspråkta totalt 80 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens 
investeringsplan 2020-2023 för VA-utbyggnad och exploateringar. Projektet finansieras av 
anläggnings- och brukningsavgifter. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) och Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun har av Länsstyrelsen fått ett föreläggande om att inrätta verksamhetsområde 
för allmänna vattentjänster i Ekeby enlig 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 
Verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster för vatten- och spillvatten inrättas när 
utbygganden av överföringsledningar mellan Segersäng och Ekeby och distributionsnät i Ekeby är 
färdigställt. Överföringsledningen kommer även att kunna nyttjas av Segersängs företagsby och av 
Landfjärden om det ska anslutas i framtiden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att 
 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ut överföringsledningar för vatten 
och spillvatten mellan Segersäng och Ekeby, samt distributionsledningar inne i Ekeby. 
 
2. Ianspråkta totalt 80 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens 
investeringsplan 2020-2023 för VA-utbyggnad och exploateringar. Projektet finansieras av 
anläggnings- och brukningsavgifter. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att 
 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ut överföringsledningar för vatten 
och spillvatten mellan Segersäng och Ekeby, samt distributionsledningar inne i Ekeby. 
 
2. Ianspråkta totalt 80 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens 
investeringsplan 2020-2023 för VA-utbyggnad och exploateringar. Projektet finansieras av 
anläggnings- och brukningsavgifter. 
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Kommunstyrelsen 
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Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet att:  

1. att kommunstyrelsen uppdrar till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, att snarast ta fram 
ett tekniskt såväl som ekonomiskt förslag på hur befintliga fastigheter i Landfjärden kan 
anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

2. att ovanstående att-sats tidsmässigt redovisas så att VA-anslutningen av befintliga 
fastigheter kan ske 2022 i enlighet med VA-planen. 

Ordförande (M) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) tilläggsattsatser. 

Jean-Claude Menot (SD) och Ordförande (M) yrkar avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsattsatser. 

Propositionsordning 
Proposition 1 

Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 2 

Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkanden. 

Proposition 
Proposition 1 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 2 

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå Patrik Isestads tilläggsyrkanden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Msn §130 
Investeringskalkyl 
Protokoll msn §130 
 

Skickas till 
Akten 
MSN 
Controller Marie Ekenstierna 
 



 
 

 

 

Nynäshamn 2020.08.31 

Kommunstyrelsen 2020.09.03 

Ärende 193/20 

(Särskilt yttrande) 

Tilläggsyttrande till investeringsbeslut överföringsledning mellan 

Segersäng och Ekeby och kommunalt vatten och avlopp i Ekeby 

 

Tilläggsyttrande 

Socialdemokraterna yrkar: 

● att kommunstyrelsen uppdrar till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, att snarast ta 

fram ett tekniskt såväl som ekonomiskt förslag på hur befintliga fastigheter i Landfjärden 

kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

● att ovanstående att-sats tidsmässigt redovisas så att VA-anslutningen av befintliga 

fastigheter kan ske 2022 i enlighet med VA-planen. 

● att om inte anslutningen fullt ut kan finansieras genom anslutningsavgifter enligt VA-

taxan, skall kommunstyrelsen vid senare tillfälle pröva om överskjutande belopp skall 

förskotteras tills dess att erforderligt antal nya anslutningar kommit på plats, genom 

nybyggnation i Landfjärdens närområde.   

 

Bakgrund 

I kommunens Yt- och grundvattenplan som antogs av kommunfullmäktige 2019, framgår att 

redan 2004 implementerades EU:s ramdirektiv för vatten i Svensklagstiftning. 

Enligt direktivet ska alla utpekade vattenförekomster ha uppnått god kemisk och ekologisk status 

till 2015, och att statusen inte får försämras. Nynäshamns kommun har fått tidsundantag till 2027 

för merparten av våra vatten. 

I en VA-utredning för Landfjärden som gjordes 2004 konstaterades att enskilda avlopp bidrar 

med cirka 30% av tillförseln av fosfor till viken Landfjärden. 



 
I samband med att kommunen sände ut en ”miniremiss” för ändringar i VA-planen under våren 

2020, kan man läsa i SMOF:s remissvar beträffande Landfjärden. ”Samtliga utredningar pekar på att 

situationen är ohållbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I utredningen från 2004 konstateras att vikarna är 

övergödda så att de måste avlastas, dvs. avloppsvatten skall ledas bort och renas.” 

Enligt kommunens VA-plan, även den fastställd av kommunfullmäktige, ska Landfjärden anslutas 

till kommunalt VA 2022. 

En separat handlingsplan ska tas fram efter det att Yt- och grundvattenplanen antogs 2019. Där 

ska åtgärder framgå för att uppnå god status i våra vattenförekomster, åtgärderna ska prioriteras 

samt kostnads sättas. 

Eftersom det i princip endast är möjligt att påverka vattenkvalitén genom åtgärder på land ska 

planen inrikta sig på riktlinjer och åtgärder som kan utföras inom kommunens olika 

avrinningsområden. 

 

Organisation och genomförande 

Kommunstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut och övervakar verksamheternas arbete med 

genomförande av åtgärder och projekt enligt Yt-och grundvattenplanen. 

Kommunstyrelsen har även övergripande ansvar för genomförande och finansiering inom 

vattenområdet. 

Kommunstyrelsen ansvarar också för att projekt och åtgärder genomförs och årligen redovisas 

för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ansvar för resursfördelningen. 

I enlighet med det ansvar som åvilar kommunstyrelsen yrkar socialdemokraterna i enlighet med 

ovanstående att-satser.  

 

 

Patrik Isestad (S) 

Kommunalråd i opposition. 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 194/20 KS/2020/0287/000 

Svar på remiss - Kulturprogram för Nynäshamns kommun 
2021-2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till 
kultur- och fritidsavdelningen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in Sorundanet Nynäshamns kommunpartis remissvar beträffande 
kulturprogrammet, remissvaret biläggs protokollet som bilaga F. 

Patrik Isestad (S) lämnar in Socialdemokraternas remissvar beträffande kulturprogrammet, 

remissvaret biläggs protokollet som bilaga G. 

Sorundanet Nynäshamns kommunpartis Socialdemokraternas remissvar beträffande 
kulturprogrammet bifogas förvaltningens yttrande vid expediering. 

Föredragning 
Utredare Åsa Urberg föredrar ärendet. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag till kulturprogram för Nynäshamns kommun. 
Kommunstyrelsen har getts möjlighet att senast den 3 september 2020 yttra sig över förslaget. 
Förslag har även remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med kulturaktörer. 
 
Efter remissrunda, sammanställning och beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer förslaget att 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 
1. anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kultur- och fritidsavdelningen. 
2. beslutet justeras omedelbart. 

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

Yrkanden 
Ordförande (M), Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S) och Jean-Claude Menot (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut beträffande punkt 1. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut beträffande punkt 1 eller avslag. 



 

PROTOKOLL Sida 28(59) 

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 förvaltningens förslag till beslut beträffande punkt 1. 

Beslutsunderlag 
Remiss – Nynäshamns kommuns kulturprogram 2021-2024, KS/2020/0287/000-1 
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga, KS/2020/0287/000-2 

 

Skickas till 
Akten  
Kultur- och fritidsnämnden 

 

 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-03 

Remissvar angående Nynäshamns kommuns kulturprogram 2021-2024 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över Nynäshamns kommuns kulturprogram 2021-2024, 
remissversion 2020-06-16.  
 
Yrkande 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att kulturprogrammet  i huvudsak är bra, men vi 
bedömer att förvaltningens förslag till förbättringar är viktiga och yrkar bifall till dessa. Dessutom vill vi 
göra följande tilläggsyrkande:  
 

1.  I programmet beskrivs kulturens viktiga betydelse för alla och också att ”kulturen ska vara tillgänglig 
för alla”. Barn och unga samt äldre lyfts fram som speciellt viktiga grupper och i programmet 
beskrivs hur dessa gruppers behov kan/bör mötas. 

Vi anser att programmet har exkluderat en viktig grupp och det är våra invånare med någon form av 
funktionsvariation. Denna grupp bör naturligtvis finnas med som särskilt prioriterad i programmet 
och vi anser att programmet inte är komplett utan detta tillägg.  

Som grund för programmet nämns de Nationella kulturpolitiska målen. Dessa kulturpolitiska mål 
beskriver också tydligt att en viktig målsättning i landets kommuner är att kulturlivet ska bli mer 
tillgängligt för personer med funktionsvariation. Det gäller både barn, unga, vuxna och äldre. Det 
ska vara möjligt att på lika villkor kunna välja att utöva, uppleva och ta del av konst och kultur. Alla 
ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett funktionsförmåga.  

En samhällsgemenskap med mångfald som grund utformas så att människor med 
funktionsvariation i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, däribland kulturen. I kulturpolitiken 
ska vi sträva mot inkludering och tillgänglighet för alla; både fysisk och kognitiv tillgänglighet. 
Förutsättningar för att arbeta tillsammans med kulturen som gemensam nämnare bör skapas. Som 
kulturaktör är det viktigt att ta reda på vad som krävs när det gäller tillgänglighet för att 
verksamheten eller miljön ska göra det möjligt att deltaga för personer med funktionsnedsättning. 
Med anledning av ovanstående, anser vi att man inte kan utesluta denna grupp i vår kommuns 
kulturprogram. Det finns mycket att arbeta på för att ”kulturen ska bli till för alla” och då måste de 
specifika målen för denna grupp belysas i en långsiktig planering. 

2.  I programmet saknar vi också mål när det gäller att sprida ut kulturen likvärdigt i alla våra 
kommundelar. Detta nämns ingenstans i programmet. Kulturen ska vara till för alla, men alla kan 
inte ta sig till orten Nynäshamn. Invånarna bör få tillgång till kulturen i närheten av bostaden, i ett 
alternerande system kommundelar emellan. Det är särskilt viktigt för barn, personer med 
funktionsvariation och äldre. Vi behöver få ut kulturen från orten Nynäshamn och till landsbygdens 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
orter och skapa ett likvärdigt utbud så långt det är möjligt. Detta bör stå som ett eget formulerat mål 
i kulturprogrammet. 

3.  På flera ställen i kulturprogrammet står det bara Nynäshamn. Eftersom vår kommun Nynäshamn 
och orten Nynäshamn har samma namn, behöver det tydliggöras när det är kommunen respektive 
orten som avses. 

4.  På sidan 3, tredje stycket under rubriken Kulturprogram - betydelse, anser vi att följande formulering 
bör bytas ut: “Inom varje prioriterat område i programmet ska hänsyn tas till tillgänglighet, 
jämställdhet och minoriteter, … “ och ersättas med: “Varje prioriterat område i programmet ska 
inriktas mot inkludering för att främja tillgänglighet, jämställdhet och minoriteter …” 

5.  På sidan 4, under rubriken Kulturvanor, andra stycket, föreslår vi att följande formulering ändras: 
“Vårt mål är att socioekonomiska faktorer inte ska exkludera invånarna i Nynäshamn från att delta i 
ett levande kulturliv.” Vi föreslår i stället följande: “Vårt mål är att få alla invånarna i vår kommun att 
delta i ett levande kulturliv, oavsett socioekonomiska faktorer etc.” 

6.  På sidan 4, men under rubriken Värderingar och i avsnittet Våra identiteter, önskar vi att följande 
formulering ändras: … och ibland kan våra fördomar mot andra minska.” Vi föreslår i stället: “ … 
vilket bidrar till att våra fördomar mot andra minskar eller till och med försvinner. 

7.  Om alla barn, ungdomar och äldre i vår kommun ska inkluderas i kulturprogrammet, måste det 
finnas verksamhet åtminstone i alla kommundelar och helst på ännu fler platser. 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 
 
 
 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt i kommunfullmäktige 
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Nynäshamn 2020.08.28 

Kommunstyrelsen 2020-09-03 

Ärende 194/20  

Yttrande över remiss – Nynäshamns Kulturprogram 

 

Ärendet 

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har givits möjlighet att inkomma med ett remissvar på 

kultur- och fritidsnämndens Kulturprogram 2021-2024 för Nynäshamns kommun och vill lämna 

följande synpunkter. 

 

Yttrande 

Socialdemokraterna ser i grunden positivt på att kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett 

förslag till kulturprogram, men anser att avdelningens förslag saknar en hel del i övrigt att önska. 

Socialdemokraterna är av uppfattningen att programmet omarbetas för att istället konkret 

fokusera på den lokala utvecklingen som skall omfatta varje kommundel. 

Socialdemokraternas uppfattning är att kunskap och kultur är verktyg för människors personliga 

utveckling. Det är redskap för samhällets utveckling i stort och vår gemensamma välfärd. 

Kunskap och kultur ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv och frigöra sina tankar, 

vilket skapar tankekraft. Vår vision är att Nynäshamns arbete med allt det som innefattas i 

kulturbegreppet leder till att kommunen år 2030 anses som den regionala ledaren i kulturfrågor. 

I det förslag som föreligger saknas en tydlig vision för den framtida utvecklingen där man utgår 

från ett aktuellt läge. De enda mål som omnämns är de nationella kulturpolitiska mål som tagits 

fram på riksplanet och som i mycket ringa grad förpliktigar till lokala initiativ. Därför är 

Socialdemokraterna av uppfattningen att programmet omarbetas för att istället fokusera på den 

fortsatta lokala utvecklingen som omfattar varje kommundel. Programmet skall anknyta till mål -

och budgetarbetet, där målarbetet bryts ner i handlingsprogram, årliga verksamhetsplaner med 

avsatta ekonomiska medel. 



 
Det förslag till kulturprogram som föreligger idag ter sig tyvärr både tandlöst och väl intetsägande 

utan några som helst klara och tydliga ambitioner och riktlinjer inför framtiden. Nynäshamns 

kommun både kan och vill bättre! 

 

Patrik Isestad (S) 

Kommunalråd i opposition. 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 29(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 195/20 KS/2020/0288/000 

Svar på remiss - Nynäshamns Kommuns Idrottsprogram 2021-
2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens remissvar som sitt eget. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in Socialdemokraternas remissvar beträffande idrottsprogrammet, 
remissvaret biläggs protokollet som bilaga H. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in Sorundanet Nynäshamns kommunpartis remissvar beträffande 
idrottsprogrammet, remissvaret biläggs protokollet som bilaga I. 

Socialdemokraternas och Sorundanet Nynäshamns kommunpartis remissvar beträffande 
idrottsprogrammet bifogas förvaltningens yttrande vid expediering. 

Föredragande 
Enhetschef Sune Hamrin föredrar ärendet. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har från barn- och utbildningsförvaltningens kultur- och fritidsavdelning fått 
möjlighet att yttra sig om Nynäshamns kommuns idrottspolitiska program 2021-2024. Remissen ska 
vara besvarad senast den 3 september 2020. 
 
Sammanfattning av synpunkterna: 
 - Förslag på omformulering av och tillägg i texten för att syftet med mål och aktiviteter ska bli 
tydligare. 
- Förslag att punkten ”Föreningarna ska vara välkomnande och engagera sig i medlemmarna oavsett 
bakgrund, ålder, kön, förmåga eller andra förutsättningar” ska kompletteras med begrepp utifrån 
diskrimineringsgrunderna. 
- Att texten under rubriken ”Utvecklingsområden” omformuleras så att syftet tydliggörs, samt att om 
möjligt redovisa plan för hur utvecklingen ska gå till. 
- Under rubriken ”Uppföljning” saknas för flera av punkterna en tidpunkt för när uppföljning ska ske, 
detta bör förtydligas. Vidare är det otydligt vad som följs upp i och med uppföljningen enligt 
punkterna. Är det målen i det idrottspolitiska programmet som följs upp och följs alla mål upp vid 
varje uppföljning? Detta bör förtydligas. 
- Idrottsspecifika begrepp bör förklaras, exempelvis: spontanidrottsytor, organiserad spontanidrott, 
breddidrott och parasport. 
- Att under egen rubrik förtydliga hur samverkan mellan kommunen och föreningar ser ut och på 
vilket sätt föreningarna har fått möjlighet att påverka programmets innehåll. 
- Layouten behöver revideras utifrån den grafiska profilen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta förvaltningens remissvar som sitt eget. 
2. punkten omedelbart justeras. 
 



 

PROTOKOLL Sida 30(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag punkt 1. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag punkt 1. 

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

Beslutsunderlag 
Remissversion – Nynäshamns kommuns idrottspolitiska program 
Svar på remiss – Nynäshamns kommuns idrottspolitiska program 
 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 



 
 

 

Nynäshamn 2020.09.03 

Kommunstyrelsen 2020.09.03 

Ärende 195/20 

Svar på remiss – Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024 

Starka tillsammans 

Socialdemokraterna tackar för möjligheten att svara remiss – Nynäshamns kommuns 

idrottsprogram 2021-2024. En remiss är ett bra verktyg för att begära in yttrande från 

intresseorganisationer samt politiska partier. Vid genomgång av remissvar kan ansvarig 

myndighet besluta att revidera, avsluta liggande förslag eller kompletterande förslaget med andra 

förslag. 

Det remissförslaget om idrottsprogram för perioden 2021-2024 saknar är ett helhetsperspektiv på 

Nynäshamns medborgares fritid, samt en direkt koppling till bostadsorten ur ett 

landsbygdsperspektiv. Ett idrottsprogram skall utgöra grund för alla nämnder, styrelser, 

förvaltningar samt bolag hur de ska kunna bidra till att förverkliga mål som ska beskrivas i 

programmet. Därför behöver mål och effekter omarbetas i det föreslagna programmet. 

Socialdemokraterna anser att programmet ska påverka alla kommunala aktörers egna 

styrdokument och resursfördelning inklusive kommunens budget.  Den påverkan programmet får 

ska utmynna i att förbättra folkhälsan genom en aktiv fritid. 

Idrottsprogrammet behöver ge svar på varför ett idrottsprogram behövs? Hur kommunen avser 

att arbeta med programmet? Hur programmet ska implementeras i nämnder, styrelser, 

förvaltningar samt bolag. Hur programmet ska erbjudas i hela kommunen? Hur ska evenemang 

hanteras? Samverkan mellan skola, idrott och fritid? Hur programmet riktar sig till de åldersrika? 

hur programmet riktar sig till rörelsehindrade? 

Socialdemokraterna kan inte finna svar på några av dessa frågor i Nynäshamns kommuns 

idrottsprogram för perioden 2021-2024. Varför programmet behöver omarbetas samt skickas ut 

på ny remissrunda till intresseorganisationer och politiska partier.  

 

Patrik Isestad (S) 

Kommunalråd i opposition. 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-03 

Remissvar angående Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över Nynäshamns kommuns idrottsprogram 2021-2024, 
remissversion 2020-06-16.  

 
Yrkande 
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att i huvudsak är idrottsprogrammet bra, men vi bedömer att 
förvaltningens förslag till förbättringar är viktiga och yrkar bifall till dessa. Dessutom vill vi göra följande 
tilläggsyrkande:  
 

1. På flera ställen i idrottsprogrammet står det bara Nynäshamn. Eftersom vår kommun och orten Nynäshamn 
har samma namn, behöver det tydliggöras att när det är vår kommun respektive orten som avses. 

 

2. På sidan 3, under rubriken Inledning, andra stycket, finns inte vuxna med alls? 
 

3. På sidan 4, under rubriken Idrottsförening, saknas också vuxna. Vuxna kan ju också vara med i en 
idrottsförening. 

 

4. På sidan 3, under rubriken Inledning, tredje stycket, andra meningen, finns flera olyckliga och missvisande 
formuleringar: “Ett av våra största utmaningar är att möta ett förändrat föreningsliv där många väljer att 
sluta röra på sig i tidig ålder. Den ökade digitaliseringen bidrar också till att fysisk aktivitet minskar hos 
både barn och vuxna.” Vi ställer oss tveksamma till att det är ett aktivt val att sluta röra på sig. Däremot kan 
resultatet vara att många inte rör på sig som tidigare. Det är inte digitaliseringen i sig som är problemet 
utan snarare hur man använder digitala verktyg. Detta behöver därför omformuleras. 

 

5. På sidan 3, under Vision, skulle vi önska ett tillägg i den andra meningen: “Det finns idrottsanläggningar 
och mötesplatser för aktivitet i hela vår kommun där människor kan träffas över gränser.” (tillägget 
kursiverat). 

 

6. På sidan 5, under Mål, Så når vi dit: Ska inte även vuxna ha möjligheter att utbilda sig till ledare? 
 

 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 
 

 
 
 
Lena Dafgård 
Ledamot i kommunstyrelsen, 
i barn- och utbildningsnämnden 
samt i kommunfullmäktige 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 

PROTOKOLL Sida 31(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 196/20 KS/2020/0289/003 

Svar på remiss gällande nytt bidragsreglemente för 
Nynäshamns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till 
kultur- och fritidsavdelningen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in Socialdemokraternas remissvar beträffande bidragsreglementet, 
remissvaret biläggs protokollet som bilaga J. 

Socialdemokraternas remissvar beträffande bidragsreglementet bifogas förvaltningens yttrande vid 

expediering. 

Föredragande 
Utredare Åsa Urberg och enhetschef Sune Hamrin föredrar ärendet. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag på nytt bidragsreglemente för Nynäshamns 
kommun. Kommunstyrelsen har getts möjlighet att senast det 3 september 2020 yttra sig över 
förslaget. Förslag har även remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, en referensgrupp med idrottsföreningar, en referensgrupp med 
kulturaktörer samt till kommunjurist. 
 
Efter remissrunda, sammanställning och beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer förslaget att 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
1.  anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kultur- och fritidsavdelningen. 
2.  beslutet justeras omedelbart. 
 

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut. 

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



 

PROTOKOLL Sida 32(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutsunderlag 
Remiss – Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun, KS/2020/0289/003-1 
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga, KS/2020/0289/003-3 
Förtydligande angående remissen, KS/2020/0289/003-4 
 

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

 



 
 

Nynäshamn 2020.08.28 

Kommunstyrelsen 2020-09-03 

Ärende 196/20  

Remissvar – Reglemente för bidrag i Nynäshamns kommun 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har skickat ut en revidering av bidragsreglementet på remiss och 

kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig. Bidragsreglementets syfte är att beskriva vilka 

bidrag som finns att tillgå samt vilka bidrag föreningar är berättigade att söka. Reglementet gäller 

för föreningar, privatpersoner ekonomiska föreningar och studieförbund.  

 

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har några synpunkter.  

 

Socialdemokraternas bedömning 

Det framgår inte av ärendet vad ursprunget till revideringen är, därmed är det oklart vad man vill 

uppnå med en ny revidering. Detta bör förtydligas då det är av största vikt för att förstå innehållet 

i revideringen och sammanhanget till dess genomförande. Syftet med revideringen bör tydligt 

framgå. Det är också en förutsättning för att ett värdigt remissvar ska kunna genomföras.  

Exempelvis har Socialdemokraterna andra funderingar om att det bland annat under punkt 3.3 

och 3.4 saknas tydliga villkor för vad som krävs för att få respektive bidrag beviljat. Under punkt 

3.4 med rubriken “Startbidrag” står att “startbidrag kan nekas till förening som kommunen 

bedömer har dåliga förutsättningar för att kunna övergå till löpande verksamhet”. Med det i 

åtanke bör det framgå vad villkoren är för att föreningarna i sin tur ska ha möjlighet att uppnå bra 

förutsättningar.  

Socialdemokraterna önskar att revideringen kompletteras med en tydlig bakgrundsbeskrivning till 

revideringen och ett syfte med revideringen, för att kommunstyrelsegruppen ska kunna ge ett 

värdigt remissvar.  

 

Patrik Isestad (S) 

Kommunalråd i opposition. 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 



 

PROTOKOLL Sida 33(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 197/20 KS/2020/0096/019 

PM om bostadsmarknaden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

Skickas till 
Akten 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 34(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  
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§ 200/20 KS/2020/0097/061 

Svar på medborgarförslag angående sprickor i arbetsvägen 
ovanför bangården vid Norviks hamn 

Kommunstyrelsens beslut 
1. medborgarförslaget anses som besvarat, 

2. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda vägens framtida status. 

Bakgrund 
2020-01-20 mottog kommunstyrelsen ett medborgarförslag gällande en önskan om att kommunen 
ska reparera delar av en arbetsväg som anlagts i samband med bygget av järnvägsspåret ut mot 
Norviks hamn (bilaga 1). 2020-02-13 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten i 
ärendet till Kommunstyrelsen.  

Ärendet 
I samband med bygget av industrispåret ut till Norviks hamn anlades en arbetsväg uppe på 
bergskanten väster om spåret (mot Alhagen). Vägen går längs kommunens fastighet Kalvö 1:10 och 
fortsätter in på Stockholms Hamnars fastighet Kalvö 1:25.  

Efter att medborgarförslaget inkommit kontaktade förvaltningen Stockholms Hamnar gällande 
medborgarförslaget. Stockholms Hamnar har sedan dess ombesörjt en reparation av den skadade 
delen av vägen (bilaga 2). Stockholms Hamnar och kommunen genomförde 2020-03-26 en 
gemensam syn av den del av vägen som ligger på kommunens fastighet Kalvö 1:10 (bilaga 3).  

Förvaltningens bedömning 
Stockholms Hamnars entreprenad för järnvägsspåret är avslutad och de har framöver ingen egen 
nytta av vägen. De har heller inget framtida ansvar för underhåll av den del av vägen som ligger 
inom kommunens fastighet Kalvö 1:10.  

Det är inte möjligt att återställa naturmarken som tagits i anspråk för bygget av vägen till 
ursprungligt skick. Kommunen och Stockholms Hamnar är därför eniga om att vägen ska bli kvar då 
den tillgängliggör platsen för allmänhet och därmed skapar ett mervärde för kommunens invånare.  

Det framgår i planhandlingarna att delar av det som i plankartan omfattas av bestämmelsen natur 
längs järnvägsspåret kan komma att ianspråktas för att möjliggöra planens genomförande. Därför 
har kommunen som fastighetsägare hitintills bedömt att vägens uppkomst och närvaro är förenlig 
med detaljplanen och att åtgärden inte är lovpliktig.  

I de flesta planlagda naturområden förekommer det upptrampade stigar och skogsvägar som 
allmänheten nyttjar. Nyttjandet av denna väg bör ses på med samma förutsättningar då den enligt 
detaljplanen omfattas av bestämmelsen natur. Förhoppningen är att det med tiden mer och mer ska 
upplevas som en naturväg. 

Även om det i dagsläget inte är en aktuell fråga, vill förvaltningen klargöra att det saknas planstöd 
för kommunen att anlägga och underhålla vägen som en belyst gång- och cykelväg i enlighet med 

standarden i kommunens tekniska handbok för gång- och cykelvägar.    

Kommunens stadsmiljöavdelning ansvarar för drift och skötsel av allmän platsmark inom gällande 
detaljplan. Uppstår det framtida skador på vägen eller andra önskemål kopplat till vägen får det ske 
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en separat bedömning av vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida. Vägen kommer inte 

ingå i ordinarie drift- och underhållsplan.    

Skadorna i vägen har reparerats och förutsättningarna för vägens uppkomst, framtida ansvar och 
förutsättningar för underhåll och drift har beskrivits i ärendet. Därmed bedömer förvaltningen att 
medborgarförslaget kan anses vara besvarat.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses som besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. medborgarförslaget anses som besvarat, 

2. uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda vägens framtida status. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Skickas till: 
Akten 
Förslagsställaren 
Planeringschef 
Handläggare 
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§ 201/20 KS/2009/0149/251 

Information gällande § 16 bullerskyddsåtgärder i mark- och 
exploateringsavtal för Norvik 

Kommunstyrelsens beslut 
Oenighet vid justering, ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1 Mark och exploateringsavtal 
2 Bullerskärm utmed väg 73, WSP 2009 
3 PM bullerskydd vid Hacktorp Akustikkonsulten 2020 

Skickas till 
Akten 
MSN 
Planeringschef 
Handläggare 
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§ 202/20 KS/2019/0490/061 

Svar på medborgarförslag - Att handikapplatserna vid Folkets 
hus flyttas till Fredstorget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten för detta medborgarförslag till kommunstyrelsen 
enligt beslut § 222.2 2019-12-12.  

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen. Medborgarförslaget anger att det är mycket 
trafik på Stadshusplatsen och att vägskyltar ej följs. De handikapplatserna som finns ”legitimerar” 
övrig trafik och det finns en osund kultur till/från kommunhuskomplexet. Förslaget anser att pollare 
bör sättas upp för att hindra obehörig trafik och att handikapplatserna kan flyttas till Fredstorget.  

Förvaltningens bedömning 
Tillgänglighet innebär inkludering i den fysiska miljön, befintliga transportsystemet, anläggningar 
och tjänster. Därför bör aktiviteter och byggnationer planeras så att alla kan ta del av dem. 
Möjligheten till att ta del av samhället ska vara på lika villkor oavsett om har nedsatt rörelseförmåga 
eller inte. Enligt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun bör parkering för 
rörelsehindrade anordnas inom 10 meter från entrén till målpunkten eller maximalt 25 meter bort. 
Den främsta målpunkten som parkeringsplatserna på Stadshusplatsen ska fånga upp är besökare till 
är Folkets hus som har ett flertal olika verksamheter. Att andra trafikantgrupper inte följer 
trafikreglerna ska inte innebära att parkeringen för rörelsehindrade flyttas. Även korta avstånd kan 
spela stor roll om man har nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten till Folkets hus ska säkerställas 
för den grupp som behöver använda parkeringsplatserna genom att de är placerade så nära entrén 
som möjligt.  

Planeringsavdelningen har begärt ett yttrande från miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen. 
Yttrandet från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att det är viktigt att 
parkeringsplatserna finns så nära entrén till Folkets hus som möjligt. Angående obehörig biltrafik 
kan pollare vara ett alternativ för att hindra den på specifika platser där det är ett begränsat behov 
av att köra och det är få som kör. På Stadshusplatsen finns boende, parkering för rörelsehindrade, 
flera olika verksamheter vilket innebär att bland annat sopbil, varutransporter och taxi vilka behöver 
komma fram i området. Pollare är en dyr investering och anses under nuvarande ekonomiska 
förutsättningar inte vara möjlig.  

Det kommunala pensionärsrådet har tillfrågats om medborgarförslaget och där anser man att 
parkeringsplatserna bör finnas kvar för att säkerställa tillgängligheten.  

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det inte är lämpligt att flytta handikapparkeringarna till 
Fredstorget eftersom att det minskar tillgängligheten till Folkets hus. För att hindra obehörig trafik 
kan pollare vara en lösning men under rådande ekonomiska förutsättningar är det inte en möjlig 
investering. Med bakgrund av detta anser förvaltningen att medborgarförslaget bör avslås.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten  
Förslagsställaren  
Planeringschef  
MSN  
Handläggare 
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§ 203/20 KS/2020/0099/061 

Svar på medborgarförslag - Att det blir belysning på in- och 
utfartssträckan på motorvägen till och från Nynäshamn 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.   

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten för detta medborgarförslag till kommunstyrelsen 
enligt beslut Kf § 8.7 2020-02-13.  

Medborgarförslaget anger att belysning bör sättas upp på infartssträckan utefter motorvägen till 
Nynäshamn. En exakt sträcka anges ej men motiveringen till att sätta upp belysning är att sträckan 
är starkt trafikerad med tung trafik samt att vägen är enfilig utan mitträcke. Det anges att 
viltstängsel saknas trots att sträckan är viltrik samt att man ”vid mörkerkörning är man totalt 
genombländad”. 

Förvaltningens bedömning 
Det är Trafikverket som är väghållare för väg 73 vilket innebär att de ansvarar för underhåll, 
utbyggnad och planering. Kommunen har möjlighet att framföra åsikter och förslag men det är 
Trafikverket som bestämmer i egenskap av väghållare.  

Enligt Trafikverket beror det på flera faktorer om en väg eller del av väg ska ha belysning. Ny 
belysning sätts vanligtvis inte upp på vägar som inte går igenom tätorter. Dock kan det bli aktuellt 
med belysning utanför tätorter om trafikmängden är väldigt hög och/eller det råder andra särskilda 
förhållanden som motiverar belysningen. Trafikverket arbetar efter de riktlinjer som kallas VGU 
(Vägar och gators utformning). Väg 73 mellan Haninge och Nynäshamn är av typ motorväg. För att 
det enligt VGU ska vara aktuellt med belysning på motorväg ska trafikmängden överstiga 35 000 
fordon per dygn. Antalet fordon på väg 73 mellan Haninge och Nynäshamn ligger idag på mellan 
4000-8000 fordon. Därför finns det ingen belysning sedan tidigare och det är heller inte aktuellt att 
sätta upp ny belysning enligt Trafikverket. 

Väg- och järnvägsnätet är vidsträckt och mycket olika trafikerat och enligt Trafikverket är det inte en 
optimal lösning att stängsla in alla vägar och järnvägar, vare samhällsekonomiskt eller ekologiskt. 
Stängslen måste också vara väl underhållna och kombinerade med säkra passager för att ge effekt. 
Generellt är det ett problem att djur tar sig upp på vägar och skapar fara för både djur och 
människor. Trafikverket arbetar med att försöka ta fram underlag för att vidta åtgärder för att se till 
att djuren får trygga passagemöjligheter utan att behöva ta sig upp på vägen.   

Sammanfattningsvis är det inte upp till kommunen att bestämma över dessa frågor men kommunen 
kan påtala behov och brister till Trafikverket. Det är även möjligt att som enskild medborgare höra 
av sig till Trafikverkets kundtjänst för att skicka in synpunkter. Med bakgrund mot ovan anser 
förvaltningen att medborgarförslaget bör anses vara besvarad.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.   
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Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten  
Förslagsställaren  
Planeringschef  
Handläggare 
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§ 204/20 KS/2020/0232/519 

Svar på remiss - Sjötrafikutredning del 1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte besvara remissen. 

Ärendet 
Syftet med sjötrafikutredning del ett, som Trafikförvaltningen Region Stockholm har tagit fram, är 
att utreda behovet av sjötrafik med planeringsår 2025 med en framåtblick på cirka 10 år. I del ett  
av sjötrafikutredningen ligger fokus på sjötrafikens trafikala uppbyggnad, behov av resor med 
sjötrafik i regionen samt mål för sjötrafiken. Sjötrafikutredning del två kommer att fokusera på det 
tonnage som är nödvändigt för att utföra de uppgifter och uppnå de förmågor som identifieras i del 
ett. I dagsläget dimensioneras trafiken och fartygen efter det rådande behovet av resor under 
sommarmånaderna, vilket innebär att det är relativt få men kapacitetsstarka fartyg som 
trafikförvaltningen ska planera vidare för. Möjligheterna till att förbättra turutbudet eller längden på 
trafikdygnet begränsas med dessa förutsättningar.  
 
Som effekt ska sjötrafikutredningen del ett tillsammans med övrig allmän kollektivtrafik öka den 
regionala tillgängligheten såväl i stadsnära trafik som till skärgården, korta restider och planera 
kollektivtrafiken resurseffektivt. Sjötrafikutredningen del ett ska även medföra att ett ändamålsenligt 
tonnage kan utredas vidare i sjötrafikutredningen del två. Det är viktigt att en standardisering av 
fartyg och bryggor utreds för att nå ekonomiskt effektivitet, hög säkerhet och hög tillgänglighet i 
arbetet med att ta fram ett nytt tonnage. I utredningen har två tydliga olika alternativ framkommit 
för hur sjötrafiken i regionen kan organiseras som presenteras nedan: 
 
Alternativ 1.  
För skärgårdstrafiken innebär detta alternativ inga stora trafikförändringar jämfört med nuläget. 
Sjötrafiken kommer under vinterhalvåret vara koncentrerad mellan replipunkter och kärnöar med 
mellanliggande- och omkringliggande öar för att under sommarhalvåret koncentreras mer på att 
utgå från Stockholm för resor mot kärnöar med mellanliggande-  och omkringliggande öar. Trafiken 
planeras fortsatt samverka med SL-trafiken. Detta alternativ innebär ett behov av att anskaffa 
liknande fartyg som trafikerar skärgården idag. Trafiken och fartygen dimensioneras efter det 
rådande behovet av resor under sommarmånaderna med innebörden att det är relativt få men 
kapacitetsstarka fartyg som trafikförvaltningen ska planera vidare för. Med dessa förutsättningar 
begränsas möjligheterna till att förbättra turutbudet eller längden på trafikdygnet.  
 
Alternativ 2.  
För alternativ två stärks trafiken upp på helårsbasis med ett utökat turutbud samt längre trafikdygn 
mellan kärnöar och replipunkter samt även andra öar med behov av trafik. Det betyder att 
kopplingen till landtrafiken vid replipunkter och övriga bytespunkter utvecklas i samma takt. För att 
stärka upp sjötrafiken längre ut skärgården minskas den så kallade direkttrafiken från Stockholm till 
mellan- och ytterskärgården. Resor till skärgården kommer att behöva utföras i större utsträckning 
med att nyttja landkollektivtrafiken till befintliga och nya bytespunkter längre ut i 
kollektivtrafiksystemet. Detta alternativ betyder att sjötrafiken och fartygen kan dimensioneras efter 
resebehovet sett till ett helårsperspektiv med en robust grundtrafik som kan stärkas vid högsäsong 
och exempelvis storhelger. Jämfört med nuläget innebär det fler fartyg som är mindre och snabbare 
och att skärgårdstrafiken går mot att ha en vintertidtabell och sommartidtabell, såsom 
landkollektivtrafiken. Antalet turer kan utökas mellan skärgårdsöar och repli- och bytespunkter med 
detta alternativ utan att de ekonomiska konsekvenserna blir för stora. Det medger även mindre 
fartyg och en kortare sjöresa. En tydligare koppling behövs därmed mellan den landbaserade 
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kollektivtrafiken och sjötrafiken så att hela resan fungerar smidigt för resenärerna. Detta inkluderar 
även att skärgårdstrafiken, vilken bedrivs under tjänstevarumärket Waxholmsbolaget, omfattas av 
samma taxesystem som den land- och delvis sjöburna kollektivtrafiken som idag bedrivs under 
tjänstevarumärket SL. 
 

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

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

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att kommunstyrelsens ska besluta att inte besvara remissen.  

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till ordförandes (M) förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till ordförandes (M) förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes (M) förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Remissutgåva Sjötrafikutredningen del 1 
Bilaga 1 Sjötrafikutredningen Trafikförvaltningen 
Bilaga 1 Svar på remiss 
 

Skickas till 
Akten 
Trafikförvaltningen Region Stockholm  
Planeringschef  
Handläggare 
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§ 205/20 KS/2020/0322/550 

Svar på remiss - Förslag på reviderade skyddade platser, 
ankarplats för att ta emot fartyg i en nödsituation TSS 2019-
3262 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 
 

Ärendet 
EU-direktiv 2002/59/EG (Övervakningsdirektivet) anger att EU:s medlemsstater ska utarbeta planer 
för att ta emot fartyg i behov av assistans och att hänsyn ska tas till IMO resolution A.949(23) 
Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance och A.950(23) Maritime assistance 
services (MAS). 
 
Sverige, som medlemsstat i EU, är skyldig att vidta åtgärder om det anses nödvändigt i syfte att 
förhindra, mildra eller eliminera ett allvarligt och överhängande hot mot det egna kustområdet eller 
mot kustrelaterade intressen, mot andra fartygs säkerhet och deras besättningars och passagerares 
säkerhet, eller mot personer på land, eller i syfte att skydda havsmiljön.  
 
Avsikten med att peka ut hamnar som skyddade platser är att fartyg i behov av assistans ska kunna 
tas emot på en skyddad plats om det utgör den bästa åtgärden för att skydda människoliv, miljö 
eller det egna och andras fartyg. För att kunna vidta dessa åtgärder så behöver Transportstyrelsen 
tillsammans med berörda myndigheter, hamnar och andra relevanta intressenter, ta fram skyddade 
platser samt förbereda planer på att ta emot ett fartyg i en nödsituation eller i behov av  
assistans.  
 
I en hamn finns det bättre möjligheter att exempelvis lossa last och låta besättning och passagerare 
debarkera på ett säkert sätt, då det oftast finns tillgång till kaj, kranar eller annan utrustning som 
kan behövas. Förslagen på skyddade platser är framtagna utifrån olika kriterier och parametrar.  
Den primära utgångspunkten har varit att peka ut lämpliga hamnar då ett fartyg i behov av 
assistans har större möjlighet att få hjälp där. Hänsyn har framförallt tagits till möjligheten att verka 
med landbundna resurser på de anläggningar som lämpar sig för assistans samt i viss mån 
bogserbåtskapacitet. Räddnings- och saneringsresurser omnämns inte i detalj då de byts ut 
regelbundet och därmed skulle sådana uppgifter bli inaktuella relativt fort. Sådan räddnings- och 
saneringsutrustning bör därför inventeras vid ett beslut om att erbjuda skyddad plats för ett fartyg i 
behov av assistans. Här skulle Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) RIB, 
beslutsstöd för räddningstjänst, kunna användas, då MSB RIB Resurs innehåller resurser hos 
räddningstjänst, företag, organisationer och myndigheter i form av materiel, fordon och experter 
som går att begära tillgång till vid olika typer av räddningsinsatser. Andra kriterier som har beaktats 
är geografiska förhållanden, trafikbild och trafikmönster, manöverutrymme, möjlig väderpåverkan 
och övriga samhälls- och miljöaspekter.  
 
Planer för att ta emot fartyg i behov av assistans är omfattande och har därför delats in i en statisk 
och en dynamisk del. Den statiska delen (steg ett) innehåller bland annat: 
 
• Utpekandet av skyddade platser 
• Information och olika faktorer 
• Anläggningar som lämpar sig för att stabilisera en uppkommen situation. 
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Den dynamiska delen utgör bedömnings- och beslutsprocessen vid en händelse. Exempelvis ska,  
om möjligt, en inspektion genomföras av Transportstyrelsen innan beslut kan tas att låta ett fartyg 
anlöpa eller avvisas en skyddad plats. En bärgningsplan för att hantera situationen kommer även  
att granskas. Vidare kommer det att genomföras en inventering av tillgängliga nationella, och i 
förekommande fall internationella resurser, för hantering av situationen. Detta förslag rör endast 
den statiska delen med utpekandet av skyddade platser. Den dynamiska delen berörs inte i detta 
förslag utan tas fram som steg två. 
 
De skyddade platserna är endast rekommenderade och andra kriterier och parametrar kan komma 
att beaktas vid den operativa hanteringen, då varje händelse bedöms utifrån de specifika 
förhållanden och yttre omständigheter som föreligger just då.  
 
35 stycken hamnar redovisas i förslaget som bedöms vara lämpliga att användas som skyddade 
platser i Sverige. Lämpliga ankarplatser i anslutning till farleden till/från hamnen ingår i utpekandet 
med beskrivs inte närmare i den statiska delen av förslaget. Förslaget är inte en uttömmande lista 
utan fortfarande kan andra hamnar, ankarplatser och andra lämpliga skärgårdsområden användas 
som en skyddad plats beroende på den aktuella situationen av händelsen.  
 
Nynäshamn finns med på listan och som hamninformation anges oljeterminal, LNG-terminal, roro- 
och passagerarterminaler samt torrbulk. För farledrestriktioner hänvisas till Sjöfartsverkets 
riktvärden och restriktioner. 

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

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

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
TSS 2019-3262 Bilaga 1 Förslag på skyddade platser    
TSS 2019-3262 Bilaga 2 Karta samt tabell på skyddade platser 
Bilaga 1 Svar på remiss – Förslag på reviderade skyddade platser 
 

Skickas till 
Akten  
Transportstyrelsen  
Planeringschef  
Handläggare 
 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 45(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 207/20 KS/2020/0053/434 

Svar på remiss - Ansökan om skottlossningstillstånd, Sågsten 
1:20 och 1:139 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till 
Polismyndigheten. 
 

Ärendet 
Polisen har begärt in ett yttrande från kommunen gällande tillstånd för skottlossning för skyddsjakt. 
Tillståndet avser fastigheterna Sågsten 1:20 och 1:139, Nynäshamn. Önskemålet om möjlighet till 
skyddsjakt på fastigheterna kommer ursprungligen från Sågstens tomtsamfällighetsförening.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till 
Polismyndigheten. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till 
Polismyndigheten. 
 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ansökan + intyg och karta 

Skickas till 
Akten  
Polismyndigheten  
Planeringschef  
MSN  

Markförvaltare 

 



 

PROTOKOLL Sida 46(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 208/20 KS/2016/0050/112 

Förordnande av uppdrag som vigselförättare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förlänga uppdragen som vigselförrättare för Daniel 
Adborn, Liselott Vahermägi, Christina Selander-Ekström, Agneta Tjärnhammar, Camilla Janson-
Rönning och Thomas Johansson två år, till och med 2022-10-31. 
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Daniel Adborn (L) och Agneta Tjärnhammar (M) i handläggningen av 
detta ärende. 

Ärendet 
Förordnande som vigselförrättare innebär rätt och skyldighet att förrätta vigsel enligt gällande 
bestämmelser, vilket för närvarande innebär framförallt äktenskapsbalken (1987:239) och 
förordningen (2009:263) om vigsel som förrättas av särskild förordnad vigselförrättare. 
Förordnandet får inte användas på ett sådant sätt att vigsel eller vigselakt kan komma att 
förknippas med religiös inriktning eller annan trosuppfattning. Förordnandet som 
vigselförrättare får inte användas som ett led i kommersiell verksamhet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förlängning av Daniel Adborn, Liselott Vahermägi, Christina 
Selander-Ekström, Agneta Tjärnhammar, Camilla Janson-Rönning och Thomas Johansson som 
borgerliga vigselförrättare i Nynäshamns kommun. Förvaltningen bedömer personerna fortsatt som 
lämpliga för uppdraget. De är väl införstådda med vilka åtaganden och förpliktelser som uppdraget 
ställer.  
 
Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som beslutar om att förordna vigselförrättare efter förslag från 
kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förlänga uppdragen som vigselförrättare för Daniel 
Adborn, Liselott Vahermägi, Christina Selander-Ekström, Agneta Tjärnhammar, Camilla Janson-
Rönning och Thomas Johansson två år, till och med 2022-10-31. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förlänga uppdragen som vigselförrättare för Daniel 
Adborn, Liselott Vahermägi, Christina Selander-Ekström, Agneta Tjärnhammar, Camilla Janson-
Rönning och Thomas Johansson två år, till och med 2022-10-31. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 



 

PROTOKOLL Sida 47(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Handläggaren 



 

PROTOKOLL Sida 48(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 209/20 KS/2020/0210/005 

Tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd kring 
digitala tjänster i Coronatider 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet hos kommunstyrelsen, och skicka en kopia på 
förslaget till socialnämnden. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga L. 

Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2020, § 122, väckes ett ärende om att tillfälligt, 
under pågående Covid-19-pandemi, inrätta en tjänst som digital coach för att stödja enskilda i 
användandet av digitala tjänster. Av förslaget framgår att den digitala coachen i första hand ska 
hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning med att beställa och umgås på ett digitalt sätt, 
vilket leder till mer självständiga liv för dessa personer. 
 
Ärendet utreddes av förvaltningen (se tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2020) och behandlades 
av kommunstyrelsen den 17 juni 2020, § 165. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet 
med den motivering som framkommer av protokollsbilaga G. Kommunstyrelsen ansåg bland annat i 
att intentionerna med förslaget hade misstolkats i tjänsteutlåtandet och att det behövdes en vidare 
utredning av behovet av digitalt stöd för målgrupper inom kommunen. I protokollsbilagan 
förtydligades även att förslaget enbart gällde digital coach för äldre, samt att förslaget innebar att 
redan befintlig personal inom vård- och omsorg skulle utbildas för att kunna sprida kunskap till 
äldre. 
 
I Nynäshamns kommun är det socialnämnden som enligt nämndens reglemente ansvarar för 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden är även anställningsmyndighet för 
personalen vid sin förvaltning och ansvarar, med vissa undantag, för personal- och arbetsmiljöfrågor 
för dessa. 
 
I de fall kriser inte kan hanteras av den ordinarie kommunala organisationen kan kommunen med 
stöd av Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap, LEH, centralisera viss beslutanderätt för att möjliggöra ett snabbt, 
effektivt och enkelt beslutsfattande. Centraliseringen innebär att kommunens krisledningsnämnd 
övertar verksamhetsområden och beslutanderätt från andra nämnder. Detta får dock bara ske i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skrift ”Juridisk vägledning – Kommuner och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser” kan till exempel ett beslut i 
krisledningsnämnd motiveras av att situationen kräver en snabb och koordinerad hantering i olika 
nämnder. 
 
År 2018 anordnade Socialnämnden tillsammans med ABF, och med hjälp av sommarjobbsungdomar, 
träffar med temat ”IT för äldre”. Med anledning av pågående pandemi är det inte möjligt att 
genomföra liknande aktiviteter i år då sommarjobbsungdomar inte kan arbeta i socialförvaltningens 
verksamheter; detta både för att skydda ungdomarna och riskgrupper. 



 

PROTOKOLL Sida 49(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet hos kommunstyrelsen, och skicka en kopia på 
förslaget till socialnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet hos kommunstyrelsen, och skicka en kopia på 
förslaget till socialnämnden. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förslag om att inrätta en tjänst som digital coach för stöd kring digitala tjänster, KS/2020/0210/005-
1 
Kommunstyrelsens beslut från den 23 april 2020, § 122 
Tjänsteutlåtande, daterat den 27 maj 2020 
Kommunstyrelsens beslut från den 17 juni 2020, § 165 
 

Skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Förslagsställaren 
 

 



 
 

Nynäshamn 2020.08.31 

Kommunstyrelsen 2020-09-03 

Ärende 209/20  

Särskilt yttrande om ärendet tillfälligt inrättande av en tjänst som 

digital coach för stöd kring digitala tjänster i coronatider 

Ärendet  

Socialdemokraterna väckte ett ärende i krisledningsnämnden att kommunen inrättar en digital 

coach för att underlätta för medborgare hantera digitala medier.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta ärendet hos kommunstyrelsen och skicka en kopia till 

socialnämnden. 

Särskilt yttrande  

Nynäshamns kommun måste säkerställa att digitaliseringens möjligheter når ut till alla. Den 

digitala tekniken kan hjälpa utsatta grupper att ta del av sina mänskliga rättigheter, inte minst äldre 

och personer med funktionsvariationer. Om digitaliseringen å andra sidan görs exkluderande kan 

tekniken frysa ut de medborgare som saknar kunskap. Hälften av personer över 75 år levde i 

digitalt utanförskap år 2018. Detta gör digital delaktighet till en jämlikhetsfråga.  

I Rättvik kommun, som också vann utmärkelsen ”Sveriges e-Hälsokommun” 2018, har 

teknikcoacher utbildats internt inom socialförvaltningen. Så har även gjorts i Kävlinge kommun 

och flera andra kommuner i Sverige och Europa. Åtgärden ökar känslan av delaktighet och 

trygghet både för vårdtagare och för medarbetare inom vård och omsorg.  

Många kommuner, inklusive Nynäshamn, har organiserat träffpunkter och arrangemang för 

medborgare som vill utveckla sina tekniska kunskaper. Under rådande coronapandemi har 

tekniken aldrig känts viktigare och det är inte tiden att stanna upp med den digitala 

undervisningen. Socialdemokraterna yrkar på tillfälligt inrättande av digitala coacher. Det är en 

rimlig och effektiv lösning i coronatider.  

Tjänsten kan möjligtvis utvecklas till att omfatta fler målgrupper och eventuellt även fylla en 

viktig funktion när coronapandemin är över. 

Patrik Isestad (S) 

Kommunalråd i opposition. 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 



 

PROTOKOLL Sida 50(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 210/20 KS/2020/0274/629 

Väckt ärende - Sommarjobbsgaranti för alla mellan 16-18 år 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
-  att sommarjobbsgarantin för ungdomar som aviserats inför sommaren 2020 kvarstår och 
genomförs inom tidigare beslutad budgetram. Garantin för 2020 innebär att alla 16-åringar 
garanteras sommarjobb, att 17-åringar tilldelas sommarjobb i mån av plats samt att 18-åringar kan 
erbjudas sommarjobb efter särskild prövning. 
 
-  att upphandlat konsultuppdrag avseende AD Tillsammans AB belastar budgeten för sommarjobb 
inom beslutad budgetram för sommarjobben år 2020. 
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga M. 

Ärendet 
Patrik Isestad (S) har väckt ärende om sommarjobbsgaranti vid Kommunstyrelsens sammanträde 
2020-05-19. Socialdemokraterna föreslår att sommarjobbsgarantin utökas till att omfatta alla 
ungdomar mellan 16-18 år enligt tidigare kriterier samt att kostnad för konsultföretag AD 
Tillsammans AB, inte ska belasta budget för sommarjobb.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till förvaltningen för behandling. Lars-Åke Lundin 
(S) yrkar vid kommunstyrelsens arbetsskott den 4 juni 2020 att ärendet ska hanteras vid 
Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 2020-06-
04, att ärendet inte behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17, då ärendet inte 
beretts av förvaltningen.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
-  att sommarjobbsgarantin för ungdomar som aviserats inför sommaren 2020 kvarstår och 
genomförs inom tidigare beslutad budgetram. Garantin för 2020 innebär att alla 16-åringar 
garanteras sommarjobb, att 17-åringar tilldelas sommarjobb i mån av plats samt att 18-åringar kan 
erbjudas sommarjobb efter särskild prövning. 
 
-  att upphandlat konsultuppdrag avseende AD Tillsammans AB belastar budgeten för sommarjobb 
inom beslutad budgetram för sommarjobben år 2020. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
-  att sommarjobbsgarantin för ungdomar som aviserats inför sommaren 2020 kvarstår och 
genomförs inom tidigare beslutad budgetram. Garantin för 2020 innebär att alla 16-åringar 
garanteras sommarjobb, att 17-åringar tilldelas sommarjobb i mån av plats samt att 18-åringar kan 
erbjudas sommarjobb efter särskild prövning. 
 



 

PROTOKOLL Sida 51(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

-  att upphandlat konsultuppdrag avseende AD Tillsammans AB belastar budgeten för sommarjobb 
inom beslutad budgetram för sommarjobben år 2020. 
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förslaget i sitt tidigare väckta ärende. 

Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) förslag.  

Propositionsordning 
Bifall till arbetsutskottets förslag eller bifall till Patrik Isestads (S) förslag.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
*Tidslinje viktiga händelser sommarjobben 2020 och förändringar med anledning av corona-
pandemin 

 

Skickas till 
Akten 
HR Personalchefen 

 



 
 

 

 

Nynäshamn 2020.09.03 

Kommunstyrelsen 2020.09.03 

Ärende 210/20 

Särskilt yttrande om väckt ärende – Sommarjobbsgaranti för 

alla mellan 16-18 år 

 

Sommarjobbsgarantin är skrotad av Alliansen 

Ett av de första besluten Alliansen i Nynäshamn fattade när de kom till makten hösten 2018 var 

att skrota sommarjobbsgarantin. Därefter tillförde regeringen 500.000 kr till Nynäshamn för att 

rädda sommarjobben.  

2017 var det tioårsjubileum för sommarjobbgarantin vilket var unikt när den startade. 

Nynäshamn kommun var då ensam om att garantera ungdomar i fyra årskullar sommarjobb. 

Nynäshamn har under åren ofta nämnts som föregångare och många har sneglat på Nynäshamn 

när de tagit fram egna satsningar på sommarjobb. 

Under en sällan skådad arbetsmarknadskris med covid-19 restriktioner har vi sett arbetslösheten 

växa lavinartat. Då behöver samhället kliva fram och erbjuda ungdomar möjlighet till arbete och 

en första arbetslivserfarenhet. Syftet med sommarjobbsgarantin är och har varit att ungdomarna 

får kunskap om villkoren i arbetslivet och att ansökningsförfarandet är så verklighetstroget som 

möjligt. Det ger dem värdefull introduktion i arbetslivet. 2017 var det Tioårsjubileum för 

Nynäshamns kommuns sommarjobbsgaranti vilket då hade erbjudit över 6 500 ungdomar ett 

jobb genom åren. 

Det ändrade Alliansen och erbjudande om sommarjobbsgaranti erbjuds inte alla utan endast de 

mellan 16-17 år. De övriga ungdomarna har under sommaren hänvisas till lotten om det skulle bli 

några smulor över. 

Den tidigare Socialdemokratiska sommarjobbsgarantin byggde på att alla ungdomar mellan 16-18 

år erbjuds sommarjobb om de kunde uppfylla ett antal krav: de ska vara skrivna i kommunen, 

delta på ett obligatoriskt gruppmöte om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet samt skriva ett 

personligt brev som sedan överlämnas till arbetsplatsen för att den ska kunna förbereda arbetet 

på bästa sätt. 



 
Regeringen har satsat 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att 

skapa sommarjobb för ungdomar. För Nynäshamns del innebar det ett tillskott med 500 000 kr. 

Regeringens syfte är att förbättra ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden 

och att bidra till sysselsättning. Ungdomar som annars har svårt att hitta sommarjobb eller 

sysselsättning på egen hand ska prioriteras. Arbetsförmedlingen fördelade medlen under 2020 till 

kommunerna med kravet att detta inte påverkade tillkomsten av redan planerade sommarjobb. 

Regeringen har alltså tillskjutit till de medel som Alliansstyret i kommunen tidigare 

nedmonterade. Nynäshamns kommun har tecknat ett avtal med företaget AD Tillsammans, efter 

ett ordförandebeslut. Företaget har till uppgift att förse kommunen med 2 projektledare, 5 

stycken arbetsledare samt PR tjänster. Företaget erbjuder en tjänst och avtalet som tecknats har 

kommit till efter en direktupphandling. Kostnaden för avtalet är 600.000 kr. 

Kommunen har inte upphandlat tjänsten med AD Tillsammans korrekt och inte frågat minst tre 

stycken leverantörer. 

Företaget AD Tillsammans har använt de kommunala sommarjobbarnas arbetskraft i privata 

företag utan att företagen behövt betala för de underhållstjänster sommarjobbarna utfört. Det 

upphandlade företaget AD Tillsammans har inte tecknat kollektivavtal. 

Socialdemokraternas förslag var att kostnaden för företagets tjänster inte ska belasta budget för 

sommarjobben. De tillskjutna pengarna för att skapa sommarjobb ska gå till kommunens 

ungdomar för att skapa fler arbetstillfällen. 

  

  

Patrik Isestad (S) 

Kommunalråd i opposition. 

 

Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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Kommunstyrelsen 
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§ 211/20   

Näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärendet 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om aktuella näringslivsfrågor. 

- På förmiddagen den 28 oktober anordnas Södertörnskonferensen. 



 

PROTOKOLL Sida 53(59) 
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§ 212/20  

Kansliavdelningen informerar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

Ärendet 
Kanslichef Christian Wigren informerar om Upphandling Södertörns arbete med att uppdatera 
styrdokument. För kommunstyrelseförvaltningen kommer upphandling att vara en del i 

förvaltningens verksamhetsplan.  
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Kommunstyrelsen 
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§ 213/20 KS/2020/0003/002 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Ärendet 
KS/2020/0318/229-3 Kommundirektörens beslut om föreläggande om komplettering avseende 
bygglov – Flytt av tre kallförråd. 
 
KS/2018/0183/004-17 Kanslichefens beslut att förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner fortsätter 
att gälla för respektive förvaltning tillsvidare i väntan på en reviderad dokumenthanteringsplan. 
 
KS/2018/0370/261-6 Kommundirektören har tecknat anläggningsarrende med Hi3G Access AB om 
ca 50 m2 av fastigheten Själv 5:14.  
 
KS/2020/0229/236-8 Mark- och exploateringschefens beslut om rivningslov för del av byggnad, 
fastigheten Humlan 10.  
 
KS/2020/0228/236-10 Mark- och exploateringschefens beslut om att avsluta ärende om rivningslov 
Humlan 10, ansökan har återtagits.  
 
KS/2020/0090/261-3 Mark- och exploateringschefens har tecknat avtal om jordbruksarrende, 
fastigheten Österby 1:34. 
 
KS/2020/0102/059-11 Mark- och exploateringschefens har tecknat avropsavtal för tekniska 
konsulter.  
 
KS/2020/0220/456-2 Kommundirektörens beslut att inte lämna något yttrande över ansökan om 
deponi- och återvinningsverksamhet vid Hanvedsmossen. 
 
KS/2020/0262/061-2 Kommundirektörens beslut att avvisa medborgarförslag om utökat LOV. 
 
KS/2020/0205/004-7 Kommunarkivariens föreläggande till kommunens revisorer om rutin för 
allmänna handlingar.   
 
KS/2020/0286/512-3 Kommunstyrelsens ordförande har avgett yttrande till Länsstyrelsen om ändrad 
väjningsplikt väg 225/väg 534.  
 
KS/2020/0320/139-2 Kommunstyrelsens ordförande har beslutat om deltagande i projekt som drivs 
av Nya Kompisbyrån. 
 
KS/2020/0312/517 Planeringschefens beslut om grävningstillstånd för ledningsnedläggning i 
kommunal mark, fastigheten Neder Söderby 3:9.  
 

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

 



 

PROTOKOLL Sida 55(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

________ 

Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut – KS/2020/0286/512-3 remissvar till Länsstyrelsen om ändrad väjningsplikt väg 
225/väg 534.  
 
Ordförandebeslut – KS/2020/0320/139-2 beslut om deltagande i projekt som drivs av Nya 
Kompisbyrån. 
 
 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 214/20 KS/2020/0030/069 

Skrivelser och beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Ärendet 
Protokoll från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktionsmöte 2020-06-16.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 215/20 KS/2020/0033/008 

Cirkulär 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär 20:31 Förändring i sommarjobbsatsning från med september. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

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

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Cirkulär 20:31 
Cirkulär 20:32 
 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 216/20  

Övriga frågor 
1. Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende om bildande av naturreservat i Stora 

Vika. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas. 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) önskar väcka ett ärende om bildande av naturreservat i Stora Vika. Ärendet 
biläggs protokollet som bilaga N. 

 

2. Kommunstyrelsen behandlar rättelse av protokoll beträffande tre paragrafer från 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-19: §§ 132, 133 och 149. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om 

-  rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2020-05-19 för beslut § 132/2020. Vid voteringen 
för proposition 6 har Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S) samt 
Donald Löfving (SD) röstat Ja. Harry Bouveng (M), Daniel Adborn (L), Tommy Cumselius 
(M), Theresia Bergendahl (C), Bengt-Göran Pettersson (KD), Bernt Månsson (V) samt Lena 
Dafgård (SN) har röstat Nej. Protokollet rättas på så sätt att Lena Dafgård (SN) röstat Nej 
under proposition 6. 

- rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2020-05-19 för beslut § 133/2020. Vid voteringen 
för proposition 1 har Harry Bouveng (M), Daniel Adborn (L), Agneta Tjärnhammar (M) 
Theresia Bergendahl (C), Bengt-Göran Pettersson (KD) samt Bernt Månsson (V) röstat Ja. 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Lena Dafgård (SN) samt 
Donald Löfving (SD) har röstat Nej. Protokollet rättas på så sätt att alternativen Ja och Nej 
byter plats i tabellen för votering under proposition 1. 

- rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2020-05-19 för beslut § 149/2020. Under punkt 5 
tackar Lena Dafgård (SN) för de nya lampor som satts upp i Valsta i Sorunda. Protokollet 
rättas på så sätt att platsen som benämns under punkt 5 ändras från Vansta till Valsta i 
Sorunda. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om 

- rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2020-05-19 för beslut § 132/2020. Vid voteringen 
för proposition 6 har Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S) samt 
Donald Löfving (SD) röstat Ja. Harry Bouveng (M), Daniel Adborn (L), Tommy Cumselius 
(M), Theresia Bergendahl (C), Bengt-Göran Pettersson (KD), Bernt Månsson (V) samt Lena 
Dafgård (SN) har röstat Nej. Protokollet rättas på så sätt att Lena Dafgård (SN) röstat Nej 
under proposition 6. 

- rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2020-05-19 för beslut § 133/2020. Vid voteringen 
för proposition 1 har Harry Bouveng (M), Daniel Adborn (L), Agneta Tjärnhammar (M) 
Theresia Bergendahl (C), Bengt-Göran Pettersson (KD) samt Bernt Månsson (V) röstat Ja. 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Inger Andersson (S), Lena Dafgård (SN) samt 



 

PROTOKOLL Sida 59(59) 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum  

2020-09-03  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Donald Löfving (SD) har röstat Nej. Protokollet rättas på så sätt att alternativen Ja och Nej 

byter plats i tabellen för votering under proposition 1. 

- rättelse av kommunstyrelsens protokoll 2020-05-19 för beslut § 149/2020. Under punkt 5 
tackar Lena Dafgård (SN) för de nya lampor som satts upp i Valsta i Sorunda. Protokollet 
rättas på så sätt att platsen som benämns under punkt 5 ändras från Vansta till Valsta i 

Sorunda. 

 

3. Lena Dafgård (SN) har en fråga om belysningen i Valsta i Sorunda. 

Svar på frågan önskas till kommande sammanträde. 

4. Lena Dafgård (SN) har en fråga om deponin i Grödby. 

Svar på frågan önskas till kommande sammanträde. 

5. Lena Dafgård (SN) önskar diskutera de fortsatta problemen med E-meeting. 

Kommunstyrelsen noterar att e-meeting inte når upp till förväntningarna. 

6. Bernt Månsson (V) har frågor beträffande möjligheten att spela in 
Kommunstyrelsens sammanträde i och med att mötet delvis sker på distans. Kan 
och får det göras, och vad händer om någon spelar in mötet? 

Kommunstyrelsen gör ett medskick till förvaltningen att fortsatt vara uppmärksamma på dessa 

frågeställningar. 



 
 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-09-01 

Väckande av ärende rörande bildande av naturreservat i Stora Vika 

 
Bakgrund 
Att samhället Stora Vika har en stor potential vet alla som varit där. Inte minst under den här sommaren 
har det varit tydligt att Stora Vika och kalkbrottet är en mycket stor turistattraktion. Samhället och dess 
omgivningar har dock varit utsatt för omfattande miljöpåverkan från flera olika verksamheter under lång 
tid. 
 
Industrihistoriskt intressant 
Kalkbrytningen började 1949 och fabriken var då en av världens största och modernaste med en 
kapacitet på cirka 1 200 ton cement per dygn. Stora Vika fortsatte att växa och kom att stå på topp under 
framförallt 1950- och 1960-talen. 1952 invigdes affären med tillhörande postkontor och 1955 stod den 
egna skolan färdig med plats för 400 elever. Invånarantalet var då 1000 personer. Under 1970-talet 
började den stora cementfabriken bli dyr i drift. Cementen tillverkades enligt den s.k. våtmetoden, vilken 
var mycket energikrävande. Till sist gjorde konkurrensen från bland annat polsk betongindustri att 
anläggningen i Stora Vika blev olönsam. Vid årsskiftet 1980/1981 lades tillverkningen ned. Efter 
nedläggningen stod fabriken tom i många år. Kalkbrottet vattenfylldes så småningom och kom att bilda 
en konstgjord sjö av ganska stora mått. Följande verksamheter med stor miljöpåverkan har funnits i 
Stora Vika: 
 

● Skånska Cementgjuteriet, numera Heidelberg Cement - tillverkning av cement. Verksamheten 

förbrukade årligen bl.a. 600 000 ton kalksten, 50 000 ton lera, 80 000 ton kol och 45 miljoner 
kilowattimmar elektrisk energi. 
  

● Nycol - Tillverkning av kolbränsle i pulver- och slurryform, kolslurry. 

  

● Rondeco, senare Bedminster - kompostering av hushållsopor, slutade med konkurs. 

Verksamheten tog dagligen emot 70 ton avfall. Även flisning av kreosotimpregnerade 
järnvägsslipers. 
  

● Talloil - Tillverkning av biooljor, bland annat tallbecksolja, i dagbrottet och fabriksbyggnaderna. 

Tallolja är en restprodukt vid tillverkning av pappersmassa enligt sulfatprocessen. 
  

● Stockholms Bulkhamn - mellanlagring av byggavfall. 

 

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

 



 
Arkitekturhistoriskt värde 
Stora Vika är inte bara industrihistoriskt intressant. Stora Vika planerades som ett mönstersamhälle av 
arkitekten Gustaf Lettström och gästas regelbundet av arkitekter och studenter. 
 

Stora naturvärden 
Kalkbrottet bjuder idag på stora skönhetsvärden och naturvärden. Tack vare den kalkrika marken trivs ett 
stort antal fjärilsarter. 
  

Bildande av naturreservat 
Sedan 2016 har ett arbete pågått för att bilda ett naturreservat av kalkbrottet i Stora Vika. Ett förslag till 
skötselplan och naturreservatsföreskrifter har arbetats fram och varit ute på samråd våren 2019. Vår 
kommun har också låtit göra en ekonomisk värdering av marken.  
 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti är positiva till att arbetet med att bilda naturreservat av Stora 
Vika kalkbrott fortsätter. Samtidigt är vi dock oroade över att vår kommun kan bli ansvarig för att sanera 
eventuella miljöföroreningar, om vår kommun genomför ett köp av marken utan att göra en inventering.  
 

Interpellation och interpellationssvar 2014 om miljöfarlig verksamhet  
Vår oro grundar sig bland annat på svaren på den interpellation angående miljöfarlig verksamhet i Stora 
Vika, som vi ställde i kommunfullmäktige till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens dåvarande 
ordförande Daniel Adborn 2014-01-31.  Det är särskilt svaren på interpellationen beträffande fråga 2 och 1

4, som väcker oro.   2

 

I fråga 2 undrade vi: “Finns det eller planerar kommunen en inventering av hela Stora Vika inklusive 
kalkbrott, fabrik och fabriksområde, soptipp, VA-lösning och angränsande havsvik?”  
 

Svar:  “Det har gjorts inventeringar i Stora Vika bakåt i tiden av olika aktörer. Enligt miljöbalken är 
verksamhetsutövaren/fastighetsägaren ansvarig för att undersöka och ev. sanera när miljöpåverkande 
verksamhet utövas. Därför har Cementa (Skancem) genomfört undersökningar som visar på förorenade 
massor inom fabriksområdet och deponin, deponerat stenkol inom och strax utanför fabriksområdet samt 
deponerade askor i "dammarna" ovanför kalkbrottet. Även vattendrag som leder in i området från norr 
var med i inventeringen. Kommunen har analyserat lakvattnet från deponin. Myndigheten Sveriges 
geologiska institut har genomfört undersökning i Fållnäsviken. Svealands kustvattenvårdsförbund gör 
provtagningar i Fållnäsviken två gånger per år gällande näring, ljusförhållanden, syrgas och 
växtplankton. Detta ligger som underlag till de statusklassningar som görs inom vattenförvaltningen”. 
 

Som framgår av ovanstående, är det verksamhetsutövaren/fastighetsägaren som är ansvarig för att 
undersöka och ev. sanera. Detta innebär att ansvaret för undersökning och sanering övergår till 
kommunen, om detta inte undersöks och åtgärdas innan ett eventuellt köp av marken sker.  
 

Fråga 4 lyder:  “Finns det anledning att tro att miljöskadliga ämnen och gifter finns kvar från tidigare 
verksamhet?” 
 

Svar: “ Ja det finns förorenade massor kvar, enligt punkt 2.”  
 

Enligt svaret ovan är det konstaterat att det finns förorenade massor. Det innebär att om vår kommun 
köper marken, blir vår kommun ansvarig för att undersöka och sanera miljöföroreningar. Detta kan 
innebära stora kostnader och det är rimligt att dessa kostnader finns med i diskussionerna om ev. köp 
med den nuvarande fastighetsägaren.  
 

1 https://sorundanet.se/2014-01-31/index.html 
2 https://sorundanet.se/2014-02-27-1.html 
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Yrkande: 
 
Med bakgrund av ovanstående yrkar vi: 
 

1. att vår kommun säkerställer att fastighetsägaren är insatt i sitt ansvar beträffande befintliga 
föroreningar från miljöfarlig verksamhet 
 

2. att vår kommun sammanställer tidigare inventeringar av föroreningar från miljöfarlig verksamhet 
för att få en översiktlig bild av omfattningen av föroreningarna och vilka åtgärder som behöver 
vidtas 
 

3. att vår kommun utifrån sammanställningen i punkt två gör en övergripande bedömning av de 
ekonomiska risker och ansvar som vår kommun ikläder sig i samband med ett eventuellt köp. 
 
  

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