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Innehållsförteckning               
 
§ 54 
 
§ 55 

Fastställande av dagordning 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och talartider 
 

 

§ 56 Inriktningsbeslut avseende byggnation och drift 
 

 

§ 57 Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med hållbarhet med fokus 
på miljö- och klimatarbete  
 

 

§ 58 Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar         
                          

 

§ 59 Ändrad kostnadsföring- och utökad finansiering av detaljplaneläggning för  
verksamhetsmark, sydvästra Segersängsmotet 
 

 

§ 60 
 
§ 61 
 
§ 62 
 
§ 63 

Förfrågan om markanvisning vid Segersängs station 
 
Personalfrågor 
 
Nästa sammanträde 7 maj kl 09.00 
 
Övriga frågor 
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§ 54/20 
 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa utskickad dagordning. 
 
Ärendena hanterades i följande ordning: 
§§ 59, 54-58, 60-63.  
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§ 55/20  Dnr KS/2019/0516/101-1 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och 
talartider 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn 
2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 1 juni 2020. 

Sammanfattning 
I samband med utvärdering av kommunfullmäktiges talartider har också kommunfullmäktiges 
arbetsordning reviderats. En förändring i talartiderna är att efter anförande av kommunstyrelsens 
ordförande vid inledande föredragning om mål och budget, så ska ordet gå till oppositionsgruppledare 
utifrån partiets storleksordning. Tidigare gick ordet först till socialdemokraternas gruppledare, sedan 
utefter partiernas storleksordning. Förslag till förändring i arbetsordningen är att även de ersättare som 
inte kallats in till tjänstgöring anmäler till fullmäktiges sekreterare att de är hindrade att delta i 
sammanträdet. Ytterligare förslag är att inlämnande av interpellationer och frågor till kommunstyrelsens 
kansli ska ske senast två dagar innan fullmäktigesammanträde, detta istället för tio dagar innan. I övrigt 
har mindre skriftliga förändringar och rättelser gjorts, detta bland annat för att bilaga A och 
arbetsordningen ska överensstämma med varandra. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning och tillhörande bilaga om talartider i kommunfullmäktige revideras 
vid behov. Vid överenskommelse om talartider 2018-2022 på gruppledarträff i december 2018, 
beslutades det att talartiderna skulle utvärderas efter ett år. På gruppledarträff den 13 februari 2020 kom 
gruppledarna överens om att anta en reviderad version av talartiderna. I samband med utvärdering av 
talartiderna har förvaltningen också sett över kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Arbetsordningen och talartiderna redovisas i två versioner. En med markerade förändringar och en utan. 
I versionen med markerade förändringar markeras tillägg med röd text, text som har tagits bort stryks 
över. Enklare skriftliga rättelser har inte markerats.  

Förändringar av större vikt 
1. Arbetsordningen 

Förslag till ny lydelse: 
17 §  
Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare., som kallats in för tjänstgöring. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Förändringen innebär att även de ersättare som inte kallats in till tjänstgöring anmäler till fullmäktiges 
sekreterare att de är hindrade att delta i ett helt eller delar av ett sammanträde, samt att ersättaren 
aviserar om de avviker under sammanträdet. Revideringen kommer underlätta för sekreteraren vid bland 
annat jäv och utbetalning av arvode. 
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§ 55/20 
 
Förslag till ny lydelse: 
34 § 1 st.  
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges till kommunstyrelsens 
kansli senast 10 2 dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.  
 
35 § 1 st. 
En fråga ska: 

- Vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
- Ges in till kommunstyrelsens kansli senast 10 2 dagar före sammanträdet vid vilket ledamoten 

avser att ställa den. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningens förslag är att minska tidsbegränsningen för inlämnande av interpellationer och frågor. 
Minskningen innebär att de förtroendevalda har längre tid på sig att förbereda interpellationer och frågor. 
Förändringen bedöms inte resultera i administrativa konsekvenser för förvaltningen. 
 

2. Talartider 
Överenskommelse om ny lydelse: 
Inledande föredragning, övergripande om budgeten: 

• Kommunstyrelsens ordförande: 15 minuter 
• Socialdemokraternas gruppledare: 15 minuter 
• Övriga oppositionsgruppledare (får ordet i storleksordning): 15 minuter  

Förvaltningens kommentar: 
På gruppledarträffen kom gruppledarna överens om att efter anförande av kommunstyrelsens ordförande 
så ska ordet gå till oppositionsgruppledare utifrån partiernas storleksordning. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förslagen kommer förenkla arbetet för kommunfullmäktiges sekreterare samt 
ge mer tid till ledamöter att förbereda interpellationer och frågor. Förvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen är därför att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till reviderad 
arbetsordning. Arbetsordningen föreslås gälla från 1 juni 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn 
2. Arbetsordningen fastställs att gälla från och med 1 juni 2020 

 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Arbetsordning för kommunfullmäktige - med markerade förändringar 
 - Bilaga Bilaga A: Överenskommelse om talartider 2018-2022 - med markerade förändringar 
 - Bilaga Arbetsordning för kommunfullmäktige.DOCX 
 - Bilaga Bilaga A Överenskommelse om talartider 2018-2022.DOCX 
 - Bilaga Minnesanteckningar gruppledarträff den 13 februari 2020.docx 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 6 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   
2020-04-02 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 56/20  Dnr KS/2020/0178/012-1 

Inriktningsbeslut avseende byggnation och drift 

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

Sammanfattning 
Förvaltningsorganisationen saknar idag en inriktning för hur den ska ställa sig till att externa bygger och 
driver välfärdsverksamheter. Kommunstyrelsen bör genom ett inriktningsbeslut tydliggöra hur 
förvaltningsorganisationen bör förhålla sig i dessa frågor.  
 
Det finns ett aktuellt exempel: förskola på fastigheten Humlan 10, där ett omedelbart klargörande är 
påkallat.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att genomföra en förstudie, KS § 199/2019, om att en form 
av affär som flera kommuner gjort där kommunen säljer stora delar av sitt fastighetsinnehav för att 
sedan hyra tillbaka dessa. Kommunen ökar på det här sättet sin likviditet och minskar sina skulder.  
Förvaltningen återrapporterade ärendet till kommunstyrelsen i oktober 2019 som tackade för rapporten, 
KS § 304/2019.  
 
Förvaltningsorganisationen får många förfrågningar från externa aktörer om byggnation och även drift av 
skolor, förskolor, LSS-boenden, samt vård- och omsorgsboenden. I vissa fall handlar det om att företagen 
vill bygga åt kommunen som i sin tur förutsätts hyra lokalerna efter byggnationen. I andra fall handlar 
det om att exempelvis en skoloperatör vill etablera sig och både bygga och driva verksamheten. 
Kommunen har inga riktlinjer eller liknande för att hantera detta.  
 
I dagsläget utgår all planering från att de kommunala verksamheterna analyserar sitt behov, exempelvis 
ett ökat behov av förskoleplatser. Därefter genomförs en förstudie för att se hur behovet kan tillgodoses. 
Det kan handla om att bygga förskola. Detta tas upp i lokalförsörjningsplanen, som ligger som underlag 
till mål och budget och investeringsplanen. Därefter genomförs byggnationen efter beslut i respektive 
nämnd. Kommunens planering i första hand från att ett utökat behov ska lösas genom egna lokaler med 
egen verksamhet. 
 
Det finns fortfarande möjlighet för en privat aktör att bygga och driva verksamhet om denne äger en 
fastighet. Detta gäller främst på utbildningssidan. Större aktörer vill ofta att kommunen är positiv till 
etablering och som i vård- och omsorgsfrågan vill aktören, om det inte finns LOV, att kommunen 
förbinder sig att köpa ett visst antal av platserna för att aktören ska etablera sig.  
 
En komplicerande faktor i allt detta är nya redovisningsregler som gör gällande att långa förhyrningar 
innebär att hyresavtalet behöver tas upp som en tillgång i balansräkningen. Vidare är det ur LOU-
synpunkt komplicerat att förhyra lokaler som kräver kraftig ombyggnation alternativt inte ens är byggda. 
Enkelt uttryckt har förhyrning för drift av egen verksamhet blivit svårt om det inte handlar om lokaler 
som är relativt klara att flytta in i.   
 
Kommunen har antagit ett nytt ekonomistyrningsreglemente som sätter begräsningar för hur mycket 
kommunen kan investera per år. Samtidigt är kommunens behov av investeringar i VA, 
verksamhetsfastigheter, exploateringar samt gator/parker mycket omfattande. Om kommunen ska 
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upprätthålla en god ekonomisk hushållning och inte urholka kommunens driftbudget krävs att 
investeringarna hålls på en nivå som kommunen ekonomiskt mäktar med. Om inte kommunens 
ekonomiska resultat ökar, antingen genom intäktsökningar eller genom effektiviseringar/besparingar, 
behöver investeringarna hållas nere. Det vill säga antingen förskjutas i tid eller endast belasta 
driftsbudgeten. Det senare innebär i all enkelhet att kommunen exempelvis köper vård- och 
omsorgsplatser istället för att bygga (eller hyr) ett boende för egen drift. Alternativt att en fristående 
skola etablerar sig och bygger sin egen verksamhetslokal.  
 
Det finns två ytterligheter i den här frågan. I det ena fallet ska kommunen inte äga några egna lokaler 
och inte eller driva egna verksamheter. Den andra ytterligheten är att äga alla lokaler och driva allt i egen 
regi. Få kommuner tillhör någon av ytterligheterna utan de flesta befinner sig någonstans mellan dessa 
ytterligheter.  
 
Kommunens ekonomiska situation, som den ser ut för närvarande och lär se ut framöver om inte något 
drastiskt sker, innebär att kommunen kommer att behöva prioritera bland investeringarna. Ska behov 
tillgodoses behöver en del behov lösas utan att belasta investeringsbudgeten.  
 
Det finns även ett aktuellt exempel, nämligen byggnation av förskola på fastigheten Humlan 10. 
Kommunen har i lokalförsörjningsplanen och mål och budget stakat ut inriktningen att byggnationen ska 
ske med start 2020 (lokalförsörjningsplanen uttalar sig endast om byggnaden och inte om driften av 
verksamheten). Samtidigt blir kommunen uppvaktad av externa aktörer som vill bygga och driva förskola 
på samma fastighet. I just det här exemplet önskar förvaltningen ett skyndsamt klargörande för att inte 
fördröja processen med att tillskapa förskolan. 
 
Förvaltningen önskar ett klargörande hur förhållningssättet bör vara i den här typen av frågor.  

Ställningstagande utifrån attityd 
Kommunstyrelsen bör fatta ett beslut utifrån vilken attityd förvaltningen bör ha inför fristående aktörer. 
Det går att tänka sig två dimensioner inom detta. Den ena dimensionen handlar om hur eftersträvansvärt 
privata alternativ är, ska det helst undvikas eller ersätta det befintliga.  
 
Den andra dimensionen handlar om vilka områden det är aktuellt inom. Det går till exempel att ha en 
restriktiv syn på privata alternativ inom förskoleområdet men eftersträva det inom vård- och 
omsorgsboenden.  
 
Förvaltningen lägger nedan fram fyra olika förhållningssätt inom respektive välfärdsområde: 
 

1. Restriktiv hållning innebär att planeringen ska utgå från att kommunen bygger och driver 
verksamheter i egen regi i egna lokaler. Förhyrning används när alternativ saknas och extern drift 
eftersträvas inte utan används i ansträngda situationer, exempelvis köp av vård- och 
omsorgsplatser när kommunens egna boenden är fullbelagda.  

2. Grundinställningen är att kommunen försöker lösa behoven med egen verksamhet i egna lokaler 
men undantag kan motiveras utifrån olika aspekter. Exempelvis att relevant mark saknas eller att 
investeringsvolymen inte medger att byggnationen sker i egen regi.  

3. Samma som 2:an men här eftersträvas en mix av kommunala och externa aktörer.  
4. Utgångspunkten är att kommande utbyggnader i första hand sker med privata utförare och att 

kommunens investeringsmedel i första hand koncentreras till befintliga byggnader. Detta innebär 
att kommunens kommande förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden primärt kommer vara 
med privata operatörer. 

5. Samma som 4:an med här kan även befintlig regi i egna lokaler ersättas med privata operatörer. 
6. Samma som 5:an men här eftersträvas aktivt att ersätta befintlig regi med extern sådan.  
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Område 1. Utgångs-
punkt är att 
kommunen 
bygger och 
äger 
fastigheterna 
som 
verksamhet 
bedrivs i, med 
en restriktiv 
hållning mot 
extern drift 
och bygg-
nation. 

2. Utgångs-
punkt är att 
kommunen 
bygger och 
äger 
fastigheterna 
som 
verksamhet 
bedrivs i, 
men om 
investerings-
ramen inte 
räcker till för 
att möta 
behoven kan 
externa 
alternativ 
sökas. 

3. Utgångs-
punkt är att 
kommunen 
bygger och 
äger 
fastigheterna 
som 
verksamhet 
bedrivs i,  
samt att 
kommunen 
utgår från att 
utbyggnad, 
d.v.s. ny-
investeringar, 
ska ske 
genom en 
mix av 
kommunala 
och externa 
aktörer. 

4. Utgångs-
punkt är att 
kommunen 
utgår från att 
utbyggnad, 
d.v.s. ny-
investeringar, 
primärt ska 
ske genom 
externa 
aktörer . 

5. Utgångs-
punkt är att 
kommunen 
utgår från att 
utbyggnad, 
d.v.s. ny-
investeringar, 
primärt ska 
ske genom 
externa 
aktörer och 
att vissa i 
egen regi 
(befintliga) 
kan övergå 
till extern 
regi. 

6. Utgångs-
punkt är att 
utbyggnad 
sker genom 
externa 
aktörer och 
att egen regi 
(befintliga) 
kan övergå 
till extern 
regi. 

Förskolor       
Skolor       
VÅBO/ 
äldreomsorg 

      

LSS-boenden 
m.m. 

      

Administrativa 
lokaler/övrigt 

      

 
Själva prioriteringen kan med fördel ske på det här sättet i lokalförsörjningsplanen och senare i 
kommunens mål och budget.  

Övriga avvägningar 
Det finns flera aspekter inom detta förutom ekonomi, utbildnings- och socialpolitiska överväganden. Det 
finns även markpolitiska avvägningar. Har kommunen egen mark som kan användas för att lösa behovet 
inom rimlig tid? Vill kommunen av markstrategiska skäl behålla full kontroll över vissa fastigheter i 
exempelvis centrala lägen?  
 
Det finns även näringspolitiska aspekter i detta. Företagsamheten i en kommun gynnas av att privata 
företag ges möjlighet att etablera sig.  
 
En ytterligare aspekt kan vara hur situationen ser ut för tillfället. Om det exempelvis finns få privata 
alternativ nu inom ett visst geografiskt område kan det vara ett argument för att öka andelen.  
 
Vidare bör kommunens kompetens vägas in. Det finns flera indikationer som tyder på att kommunen är 
skicklig på att driva äldreomsorg. Det kan finnas områden där kommunen är mindre skicklig vilket kan 
vara ett argument för att agera på ett visst sätt inom det området.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen önskar ett klargörande hur förhållningssättet bör vara gentemot privata välfärdsaktörer. 
Förvaltningen överlämnar i den delen ärendet utan eget ställningstagande men önskar att 
kommunstyrelsen fattar beslut om en ”ifylld” matris som kommunens förvaltningsorganisation sedan kan 
planera och arbeta utifrån.  
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Klargörande angående Humlan 
Det finns ett aktuellt exempel: förskola på fastigheten Humlan 10, där förvaltningen behöver ett 
omedelbart klargörande. 
 
I lokalförsörjningsplanen och mål och budget anges att en förskola ska börja byggas 2020 på fastigheten. 
Kommunen blir uppvaktad av externa aktörer avseende förskola på denna fastighet. Om kommunen inte 
ska gå vidare med planerna på att bygga en förskola på fastigheten bör detta klargöras nu eftersom 
beslut om att inleda projektering är planerad att tas innan sommaren 2020.  
 
Förvaltningens två förslag till beslut: 
 
Alternativ 1 
Kommunstyrelsen vidhåller lokalförsörjningsplanens inriktning avseende fastigheten Humlan 10.  
 
Beslutet meddelas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.  
 
Alternativ 2 
Kommunstyrelsen gör ett avsteg från lokalförsörjningsplanen och uppdrar till förvaltningen att genomföra 
ett anbudsförfarande för förskola på Humlan 10.  
 
Beslutet meddelas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande, men önskar att 
Kommunstyrelsen: 
1) fattar beslut om en ”ifylld” matris i enlighet med beskrivningen i tjänsteskrivelsen  
2) fattar beslut om alternativ 1 eller alternativ 2 när det gäller förskola på fastigheten Humlan 10.  
_________ 
 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga PM Förstudie om vissa fastighetsrelaterade frågor 20190923.pdf 
 - Bilaga Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan 20191024.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 57/20  Dnr KS/2020/0125/007-2 
 

Svar på revisionsrapport Granskning av kommunens 
arbete med hållbarhet med fokus på miljö- och 
klimatarbete  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag och bedömning som sin egen och avge 
yttrandet som svar till revisorernas granskning av kommunens arbete med hållbarhet med fokus på miljö- 
och klimatarbete. 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun genomfört en granskning 
av kommunens hållbarhetsarbete med särskilt fokus på miljö- och klimatarbetet. Granskningen syftar till 
att besvara huruvida kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig styrning av kommunens 
hållbarhetsarbete i allmänhet, och miljö- och klimatarbetet i synnerhet. Rapporten inkom till förvaltningen 
i sin helhet den 12 februari 2020.  
 
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen delvis bedriver en ändamålsenlig styrning av 
kommunens hållbarhetsarbete i allmänhet, och miljö- samt klimatarbete i synnerhet. Utifrån 
granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar revisorerna följande rekommendationer för det 
fortsatta miljö- och klimatarbetet inom kommunen:  
 

1. Säkerställ att samtliga av de mål som förvaltningarna är ansvariga för att uppnå inkluderas i 
verksamhetsplanerna samt att handlingsplaner är upprättade för genomförandet av åtgärder.  

2. Ha en mer aktiv centralstyrning av kommunstyrelseförvaltningen genom en mer kontinuerlig 
måluppföljning av de mål där data finns tillgänglig.  

Förvaltningens svar på revisorernas granskning  
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar revisorernas granskning av kommunens miljö- och klimatarbete. 
Miljö- och klimatarbetet ska genomsyra hela den kommunala organisationen varför en ändamålsenlig 
styrning är essentiell för måluppfyllelse. Om det finns brister i styrningen är det viktigt att de identifieras 
och hanteras varför förvaltningen ser positivt på revisorernas initiativ.  
 
Nedan följer kommunstyrelseförvaltningens svar på de iakttagelser och bedömningar som revisorerna har 
gjort. Svaret utgår ifrån de rekommendationer som revisorerna lämnat för det fortsatta miljö- och 
klimatarbetet. 
  
Rekommendation 1 
I enlighet med kommunens klimat- och miljömål ska varje nämnd och förvaltning tillse att relevanta mål 
finns med i den årliga verksamhetsplanen. I måldokumentet slås även fast att samtliga kommunala 
verksamheter ska utarbeta konkreta handlingsplaner för att uppfylla de mål mest relevanta för just deras 
verksamhet. I PwC:s granskning framgår att samtliga nämnder har aktiviteter kopplat till miljö- och 
klimatmålen i sina verksamhetsplaner men att dessa aktiviteter inte täcker alla de mål som 
förvaltningarna är ansvariga för att uppfylla. Revisorernas första rekommendation handlar följaktligen om 
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att säkerställa att samtliga av de mål som förvaltningarna är ansvariga för att uppnå inkluderas i 
verksamhetsplanerna samt att handlingsplaner är upprättade för genomförandet av åtgärder. 
 
Idag är det planeringsavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för att samordna 
kommunens klimat- och miljöarbete. Som samordnare av klimat- och miljöarbetet är 
planeringsavdelningens huvudsakliga uppgift att verka som stödfunktion gentemot verksamheterna och 
bidra med kompetens i utformning av handlingsplaner. Planeringsavdelningen har dock begränsad 
möjlighet att säkerställa att samtliga förvaltningar inkluderar de mål som berör deras verksamheter i 
verksamhetsplanen och i enlighet med detta upprättar ändamålsenliga handlingsplaner. Detta ansvar bör 
ligga på respektive nämnd. 
 
Som en åtgärd för att möta revisionernas rekommendation skulle planeringsavdelningen däremot kunna 
arbeta för att stärka sin samordningsfunktion genom att göra avstämningar med berörda chefer på en 
mer regelbunden basis än i dagsläget. Idag sker avstämningar i samband med den årliga klimat- och 
miljömålsuppföljningen och syftet med avstämningarna är att diskutera hur klimat- och miljömålsarbetet 
fortlöper inom respektive avdelning samt hur planeringsavdelningen kan vara behjälpliga i det fortsatta 
arbetet. Om det ges mandat till planeringsavdelningen att under året regelbundet genomföra 
uppföljningar skulle detta kunna stärka miljö- och klimatarbetet i hela organisationen.  
 
Mot bakgrund av revisorernas första rekommendation föreslår förvaltningen även att det i 
budgetdirektivet inför ett kommande budgetår förtydligas att respektive nämnd/förvaltning ska redovisa 
på vilket sätt de kommer att bidra till att klimat- och miljömålen nås. Inom varje förvaltning bör då varje 
avdelning redovisa hur de avser att arbeta med samtliga mål som de är särskilt ansvariga för. Till 
tertialuppföljningen redovisas samtliga aktiviteter avdelningen har genomfört i syfte att uppfylla målen. 
Till årsredovisningen redovisas även den kvantitativa uppföljningen av målen samt analyser av huruvida 
klimat- och miljömålen bedöms kunna uppnås inom ramarna för kommunens befintliga hållbarhetsarbete. 
De beskrivna analyserna i samband med årsredovisningen tas fram av planeringsavdelningen.  
 
Förvaltningen upplever att redovisningen av hur avdelningarna jobbar i enlighet med de mål som är 
kommunövergripande idag är bristande. Det bör därför framgå av budgetdirektivet att samtliga 
avdelningar även ska redovisa vilka aktiviteter de genomför för att bidra till uppfyllandet av de 
kommunövergripande målen.  
 
Rekommendation 2  
Revisorernas andra rekommendation till kommunstyrelsen är att ha en mer aktiv centralstyrning av 
kommunstyrelseförvaltningen genom en mer kontinuerlig måluppföljning av de mål där data finns 
tillgänglig. Här vill förvaltningen poängtera att majoriteten av de indikatorer som följer upp kommunens 
klimat- och miljömål baseras på statistik på helårsnivå. Detta innebär att det i de flesta fall inte är möjligt 
med en mer kontinuerlig uppföljning än idag. Förvaltningens bedömning är att en mer regelbunden 
uppföljning där så är möjligt inte nödvändigtvis bidrar till förbättrad måluppfyllelse utan att behovet av 
tätare uppföljning snarare avgörs av målets och de tillhörande indikatorernas karaktär.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen en mer regelbunden uppföljning av mål 1.21 genom 
indikatorerna utsläpp från flyg respektive privat bil i tjänst. Detta motiveras dels med att indikatorerna 
går att bryta ner på avdelnings- och månadsnivå. Vidare härstammar en stor andel av den kommunala 
organisationens utsläpp av växthusgaser från resor med flyg och privat bil i tjänsten. Förvaltningens 
bedömning är att om dessa resor regelbundet följs upp på avdelningsnivå så kan detta motivera till ett 
mer hållbart resande i hela organisationen. För att göra statistiken så tydlig som möjligt och oberoende 
av storleken på respektive avdelning är förvaltningens förslag att statistiken ska presenteras som ”antal 
resor per anställd”.  

                                                
1 Målformulering: År 2021 är den kommunala organisationen fossilbränslefri gällande energianvändning, resor och finansiella 
placeringar och minskar utsläppen med minst 80 % (jämfört med 2015) 
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I övrigt görs bedömningen att en mer samordnad målstyrning i enlighet med förvaltningens 
åtgärdsförslag inom ramarna för revisorernas första rekommendation är ett mer effektivt 
tillvägagångssätt för att nå måluppfyllelse än att presentera statistik på en mer regelbunden basis än 
idag.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag och bedömning som sin egen och avge 
yttrandet som svar till revisorernas granskning av kommunens arbete med hållbarhet med fokus på miljö- 
och klimatarbete. 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Pwc Revisionsrapport Granskning av kommunens hållbarhetsarbete, fokus på miljö- och  
                klimatarbetet.pdf 
 - Bilaga Revisorerna Granskning av kommunens hållbarhetsarbete, fokus på miljö- och  
                klimatarbetet.pdf 
 - Bilaga Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 14 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   
2020-04-02 
 

     
     
     
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58/20  Dnr KS/2020/0164/439-2 

Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anmäla kommunen till 
Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar. 

Bakgrund 
Sveriges kommuner har en nyckelroll i klimat- och miljöarbetet. Den offentliga sektorns konsumtion och 
investeringar står för cirka 30 % av Sveriges BNP och kommunernas verksamhet står för en betydande 
andel. Kommunerna har en relativt stor rådighet, både politiskt och ekonomiskt, inte minst genom 
upphandling samt ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen. Detta ger stora möjligheter att i 
samverkan med statliga aktörer, företag, civilsamhället och medborgare driva utvecklingen framåt.  
 
Med syfte att uppmuntra svenska kommuner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen 
av växthusgaser och införa åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden har Världsnaturfonden nu 
bjudit in Sveriges kommuner till att anta följande tolv utmaningar:  
 

1. Låta gräsmattor och ängsmarker blomma 
2. Restaurera/skydda kommunala våtmarker 
3. Låta gammelskogar växa  
4. Införa miljözoner på centrala gator i kommunen 
5. Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp 
6. Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen  
7. Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar 

inrikesflyg 
8. Sätta upp mål för att minska sina utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv 
9. Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten, och sätt upp mål för måltidspolicyn om hur 

klimatpåverkan ska minska med tiden 
10. Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden för att säkerställa 

fri passage upp- och nedströms för alla migrerande arter 
11. Besluta om en kommunal kusthavsplan senaste mars 2022 där kust, havsområde och koppling till 

grannkommuner och landbaserade aktiviteter ska ingå  
12. Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar  

Världsnaturfonden kommer att följa upp status på kommunutmaningarna och lyfta fram goda exempel på 
arbete som utförts. Vidare kommer Världsnaturfonden att uppmärksamma de kommuner som antagit 
utmaningar och berätta om vad de gör.  

Ärendet 
Världsnaturfondens målsättning är att över 100 svenska kommuner ska ha påbörjat arbetet med deras 
utmaningar före Earth Hour nästa år. Nynäshamns kommun arbetar redan idag med ett flertal av 
utmaningarna inom ramarna för kommunens befintliga klimat- och miljöarbete. De utmaningar som 
kommunen inte redan arbetar med är sådana som det finns ambitioner om att jobba med framöver.  
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§ 58/20 
 
I enlighet med ovanstående skulle antagandet av Världsnaturfondens utmaningar inte innebära något 
ytterligare arbete för kommunen än det som redan pågår eller planeras framöver inom ramarna för det 
lokala miljö- och klimatarbetet. Att anta utmaningarna kan därmed snarare verka som en extra drivkraft 
för måluppfyllelse och bidra till att kommunens ambitioner på hållbarhetsområdet uppmärksammas både 
internt och externt.  
 
Nedan följer en beskrivning av kommunens befintliga och planerade arbete inom ramarna för respektive 
utmaning. Att tillägga är att vissa av utmaningarna inte är relevanta för alla kommuner varför varje 
kommun själv väljer vilka som är möjliga att jobba med. För Nynäshamns kommun bedöms samtliga 
utmaningar utom den fjärde som handlar om införandet av lokala miljözoner vara av relevans.  
 
1. Låta gräsmattor och ängsmarker blomma 
Hösten 2019 påbörjade kommunens stadsmiljöavdelning ett projekt för att göra om utvalda gräsytor till 
ängar. Syftet med projektet är huvudsakligen att bidra till den biologiska mångfalden. Rent praktiskt går 
det till så att avdelningen har slutat att klippa vissa delar som har förutsättning att bli äng. I Nynäshamns 
kommun är jorden på de flesta ställen lerig och rik och en äng föredrar mager och näringsfattig jord. 
Därför klipper stadsmiljöavdelningen gräset och forslar bort det framåt höstkanten. Det gör att marken så 
småningom blir mer mager och näringsfattig, vilket passar en äng.  
 
2. Restaurera/skydda kommunala våtmarker 
I kommunens yt- och grundvattenplan som antogs i december 2019 presenteras riktlinjer för kommunens 
arbete med våtmarker. Riktlinjerna anger att ingen av de utpekade våtmarkerna ska påverkas negativt av 
exploatering. Riktlinjerna slår även fast att särskild hänsyn ska visas de våtmarker som bedömts till klass 
2 i länsstyrelsens våtmarksinventering samt att ingrepp som påverkar våtmarkers hydrologi bör undvikas. 
I yt- och grundvattenplanen presenteras även ett antal åtgärder gällande våtmarker. Yt- och 
grundvattenplanen slår följaktligen fast att kommunen ska arbeta i enlighet med föreliggande utmaning.  
 
Vidare har kommunen redan innan dess att yt- och grundvattenplanen antogs arbetat i enlighet med 
utmaningen genom sitt bidrag till restaureringen av Östra Styrans våtmark.  
 
3. Låta gammelskogar växa  
Den här utmaningen handlar om att kommunen ska avsätta gammelskogar som naturreservat för att 
bevara dessa värden för framtida generationer. Nynäshamns kommun äger mycket skog vilket ger 
kommunen goda förutsättningar att genomföra projekt med syfte att skydda gammelskog.  
 
Några av de bestånd av gammelskog som ligger på kommunal mark omfattas redan idag av 
områdesskydd genom naturreservatet Ören som har kommunal förvaltning. Vidare pekar kommunens 
översiktsplan åtminstone ut ett område som innefattar gammelskog som ett planerat skyddat område på 
kommunal mark.  
 
4. Införa miljözoner på centrala gator i kommunen 
Den här utmaningen bedöms inte vara relevant för Nynäshamns kommun att anta.  
 
5. Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp 
Kommunen arbetar löpande med att byta ut fossilberoende verksamhetsfordon till fossiloberoende 
alternativ. Detta arbete sker inom ramarna för arbetet med kommunens klimat- och miljömål som anger 
att endast fossilbränslefria fordon ska erbjudas vid nyinköp av fordon till kommunala verksamheter.   
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6. Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen  
Kommunen har hittills etablerat 10 stycken publika laddpunkter för elbil i kommunen. Detta arbete sker i 
enlighet med kommunens klimat- och miljömål som slår fast att antalet publika tankställen för el och/eller 
biogas i kommunen minst ska fyrdubblas till år 2020. När kommunens klimat- och miljömål revideras 
kommer ambitionen om att öka andelen publika laddplatser i kommunen att kvarstå.   
 
7. Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar inrikesflyg 
Nynäshamns kommun har redan idag en resepolicy för tjänsteresor. Syftet med resepolicyn är att 
anställda och förtroendevalda ska välja miljöeffektiva, väl motiverade samt kostnads- och resurseffektiva 
resor i samband med arbetet eller förtroendeuppdraget. Resepolicyn prioriterar resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik och slår fast att flyg endast undantagsvis ska användas vid inrikesresor.  
 
8. Sätta upp mål för att minska sina utsläpp ur ett konsumtionsperspektiv 
Kommunens klimat- och miljömål innefattar redan idag mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Dessa mål 
anger exempelvis att utsläppen från kommunens livsmedelsinköp ska minska, att endast fossilbränslefria 
verksamhetsfordon ska köpas in och att all nybyggnation av kommunala fastigheter ska ske enligt minst 
miljöbyggnad silver (eller motsvarande definition).  
 
9. Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten, och sätt upp mål för måltidspolicyn om hur 
klimatpåverkan ska minska med tiden 
Nynäshamns kommun följer upp de klimatpåverkande utsläppen från organisationens livsmedelsinköp på 
årlig basis. Målsättningen är att växthusgasutsläppen från dessa inköp ska minska med minst 20 % till år 
2021.   
 
10. Eliminera 10 procent av vandringshindren i vattendrag med höga naturvärden för att säkerställa fri 
passage upp- och nedströms för alla migrerande arter 
Nynäshamns kommuns översiktsplan anger att kommunen ska verka för att arbeta långsiktigt med att 
undanröja vandringshinder för fisk. Vidare presenterar kommunens yt- och grundvattenplan en 
kartläggning av de vandringshinder som finns i kommunen och kommunen arbetar med att se över vilka 
möjligheter som finns att röja bort dessa 
 
11. Besluta om en kommunal kusthavsplan senaste mars 2022 där kust, havsområde och koppling till 
grannkommuner och landbaserade aktiviteter ska ingå  
Nynäshamns kommun antog en yt- och grundvattenplan i december 2019. Planen berör naturvatten så 
som sjöar, vattendrag och kustvatten och beskriver hur vattenkvaliteten ska förbättras på olika sätt. 
Syftet med yt- och grundvattenplanen är bland annat att visa hur kommunen ska arbeta för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna, att kartlägga kommunens vatten och att fungera som underlag för planering och 
skapa struktur för det fortsatta vattenarbetet i kommunen.  
 
12. Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar  
Kommunen har en finanspolicy som anger etiska riktlinjer. Riktlinjerna anger bland annat att placering 
ska undvikas i företag som bedriver uppenbart miljöstörande verksamhet. Detta iakttas genom att 
placeringar i normalfall ska ske i välkända och välrenommerade företag. Inför eventuella placeringar i 
mindre kända företag ska ambitionen i dessa fall vara att utröna huruvida företaget bedriver någon etiskt 
tveksam verksamhet.  
 
För att stärka hållbarheten i kommunens kapitalförvaltning har kommunen även antagit ett klimatmål 
som slår fast att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri gällande finansiella placeringar 
år 2021. Målet är ännu inte uppnått men hänsyn kommer att tas till detta när den kommunala 
finanspolicyn uppdateras.   
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att anmäla kommunen till 
Världsnaturfondens klimat- och miljöutmaningar. 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Beskrivning av utmaningar.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 59/20  Dnr KS/2018/0140/259-31 
 

Ändrad kostnadsföring- och utökad finansiering av 
detaljplaneläggning för verksamhetsmark, sydvästra 
Segersängsmotet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
-Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för detaljplanen 
på 3 miljoner kronor. 
-Pengarna tas från kommunstyrelsens budgeterade medel för interna detaljplaner.  
-Kostnaderna för detaljplaneläggningen ska redovisas enligt nu gällande bokföringsregler för 
exploateringar. 

Sammanfattning 
Kostnaderna för detaljplaneläggningen har tangerat och kommer överstiga den finansiella ram om 2 
miljoner kronor som kommunstyrelsen beslutade om våren 2018. Detta beror i huvudsak på oförutsedda 
utredningskostnader. För att fortsätta med detaljplanearbetet bedömer förvaltningen att ytterligare 1 
miljon kronor kan komma att krävas för att ta fram detaljplanen. Kommunstyrelsen har i sin budget 
avsatt medel för interna detaljplaner och förslaget är att tillskottet tas därifrån. Kommunen behöver även 
justera beslutet från 2018-03-28 i den aspekten att kostnader för framtagandet av detaljplaner inte 
längre kan föras på en framtida exploatering enligt nu gällande bokföringsregler.  

Ärendet 
I Kommunstyrelsen beslut 2018-03-28, §67(bilaga 1), framgår bland annat att: 
 

- Under förutsättning att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden påbörjar framtagandet av en 
detaljplan för sydvästra Segersängsmotet för verksamhetsmark, finansiera arbetet med en 
detaljplan om 2 miljoner kronor genom att föra kostnaden på exploateringen ”Verksamhetsmark 
Sydvästra Segersängsmotet” med förbehåll att byggnation startar innan 2022-12-31. Sker inte 
byggstart ska upparbetade kostnader föras till 2022 års resultat. 

 
2018-05-24 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om planuppdrag och sedan dess har arbetet 
pågått med att ta fram en detaljplan.  
 
Kostnaderna för detaljplaneläggningen har till och med 2019 uppgått till knappt 2 miljoner kronor. Det 
förklaras framförallt av höga och oförutsedda utredningskostnader i projektet.  
 
Kommunen bedömde inledningsvis att genomförandet av planförslaget inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen visade sig vara av en annan uppfattning och i deras 
samrådsyttrande om betydande miljöpåverkan 2018-12-07(bilaga 2) klargjordes att kommunen behöver 
genomföra omfattande utredningar. Bland annat gällande sulfidmineraler i berg, våtmarksutredning och 
inventering av groddjur/hasselsnok. Detta sammanställs sedan i en MKB(miljökonsekvensbeskrivning)som 
blir en planhandling. 
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MKB:n med tillhörande underlagsutredningar levererades i slutet av 2019 och har kostat cirka 600 000 
kronor. Tidplanen för projektet har även fått skjutas fram då vissa av dessa utredningar endast har 
kunnat utföras en viss tid på året.  
 
Projektgruppens samlade bild efter resultatet och rekommendationerna i MKB och övriga utredningar är 
att första förprojekteringen för områdets utformning behöver revideras för att få till en mer rationell 
planering och bättre ekonomisk kalkyl. Det arbetet pågår och kan förhoppningsvis generera i ett 
samrådsförslag för i första hand styrgruppen att ta ställning till under våren 2020. I samband med detta 
kan även vissa utredningar behöva revideras så de stämmer överens med den nya förprojekteringen.   
 
Ytterligare en faktor som motiverar behovet av ökad budget i projektet är att planenheten sedan 
årsskiftet ska fakturera 100% timkostnad enligt taxa även för kommunens interna detaljplaner. Tidigare, 
när beslut om finansiering för denna detaljplan fattades, var kostnaden för handläggning av interna 
detaljplaner reducerad med 50% jämfört med extern taxa.  
 
Nuvarande bokföringslagstiftning säger att kostnader kopplat till detaljplanearbete är att betrakta som 
driftkostnader och ska därför tas i resultaträkningen innevarande år. Tidigare har kommunen ofta lagt 
detaljplanekostnader på ett exploateringskonto, något som alltså inte är tillåtet längre. Kommunen har 
följt de regler som gäller och kostnaderna hitintills för detaljplanearbetet har tagits i kommunens resultat 
för respektive år projektet pågått(2018 och 2019). I praktiken är alltså beslutspunkten mer av 
upplysande karaktär.  

Övrigt 
För att ge perspektiv till vad en budgetökning om 1 miljon kronor innebär för samhällsbyggnadsprojektets 
ekonomi sett i sin helhet motsvarar det uppskattningsvis 0,5-1% av kommunens bedömda kostnader och 
intäkter i projektet. 
 
I projektdirektiven framgår att tidiga kontakter ska tas med lokala livsmedelsaktörer redan under 
framtagandet av detaljplanen. Sommaren 2018 ingick kommunstyrelsen en överenskommelse om tidig 
markreservation med Sorunda chark fastigheter AB. Bilaga 3.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det behöver skjutas till mer medel för att kunna fortsätta arbetet med 
detaljplanen. I dagsläget görs bedömningen att ytterligare 1 miljon kronor bör vara tillräckligt för att 
finansiera konsultkostnader för nödvändiga revideringar och utredningar inom påbörjat förslag, samt för 
ökade kostnader för planarkitektens handläggningstid.  
 
Om det längre fram i detaljplaneprocessen uppstår nya behov av utredningar är det inte uteslutet att 
budgeten för detaljplanen behöver utökas ytterligare.  
 
Förvaltningen gör även bedömningen att kommunen ska följa gällande kommunal bokföringspraxis för 
detta projekt och därför bör kostnader för detaljplaneläggning fortsatt föras på innevarande års resultat. 
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§ 59/20  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
-Finansiera detaljplanearbetet med ytterligare 1 miljon kronor vilket ger en total budget för detaljplanen 
på 3 miljoner kronor. 
-Pengarna tas från kommunstyrelsens budgeterade medel för interna detaljplaner.  
-Kostnaderna för detaljplaneläggningen ska redovisas enligt nu gällande bokföringsregler för 
exploateringar. 
 
Yrkande: 
Patrik Isestad (S) yrkar på: 

1. att kommunstyrelseförvaltningen tar fram ett övergripande styrdokument som tydligt anger på 
vilket sätt Nynäshamns kommun ska arbeta för att säkerställa att följsamhet finns i fattade beslut 
av kommunstyrelsen vad gäller tidsplan för detaljplan samt budgetföljsamhet.  

2. att en tydlig budget presenteras för kommunstyrelsen med kostnader för detaljplan 
Segersängsmotet.  

3. att en konsekvensanalys presenteras för kommunstyrelsen hur beslutet 2018-03-28, §67 blivit 
dyrare än budgeterat, varför utredningar tillhörande MKB inte var inkluderade i projektet från 
start.  

 
I övrigt bifall till ökade medel för projektet mot att tilläggsattsatser bifalles. 

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

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet bifaller 
förvaltningens förslag. 
 
______ 
 

Beslutsunderlag 
- Bilaga Beslut - Ks § 67 2018-03-28 - Detaljplaneläggning för verksamhetsmark, sydvästra 
Segersängsmotet.pdf 

 - Bilaga Yttrande Lst.pdf 
 - Bilaga Avtal - Överenskommelse om tidig markreservation, del av Själv 5_14.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 60/20  Dnr KS/2020/0163/260-1 

Förfrågan om markanvisning vid Segersängs station 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för del av 
fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Den höga kostnaden för VA-anslutning ska inte påverka 
markpriset. 

 
Reservation 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Förvaltningen kontaktades 2019 av en fastighetsutvecklare med intresse för att exploatera i Segersäng. 
Efter flera möten och korrespondens har utvecklaren inkommit med förslag till en byggnad vid 
infartsparkeringen. Den föreslagna byggnaden innehåller små hyresrätter och lokaler för centrumändamål 
i bottenplan. Fastighetsutvecklaren är bara intresserad av direktmarkanvisning och vill inte delta i ett 
anbudsförfarande. 
 
Kostnaden för att ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp beräknas till cirka 8 miljoner 
kronor. Fastighetsutvecklaren är medveten om att anslutningen är dyr och kan tänka sig att stå för 
kostnaden. Markområdet ligger intill infartsparkeringen, cirka 50 meter från tågspåren.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt kommunens riktlinjer för markanvisningar sker markanvisning på tre olika sätt: 1) Tävling, 2) 
Anbud samt 3) Direktanvisning. Tävling och anbud sker i konkurrens mellan olika aktörer. Riktlinjerna för 
markanvisning möjliggör dock en direktmarkanvisning när det inte finns behov av jämförelseförfarande 
och/eller när det finns motiv att välja en viss byggaktör. 
 
Kommunen har idag ett antal större projekt med stads- och ortsutveckling. I Nynäshamns stad finns runt 
1 000 bostäder i antagna detaljplaner och den fördjupade översiktsplanen pekar ut platser för ytterligare 
utbyggnad och förtätning. I Källberga finns planberedskap för 600-700 bostäder i framförallt 
småhusbebyggelse. I Ösmo finns ett stort projekt för förtätning och utbyggnad samt ett antal mindre 
planprojekt.  
 
En eventuell exploatering i Segersäng beräknas ligga minst tio år fram i tiden. Orten saknar dock 
kommersiell service och bostadsbeståndet domineras av enbostadshus. Den föreslagna byggnaden kan 
därför bidra med både viss handel/service och små lägenheter. Det inlämnade förslaget visar på en väl 
utformad byggnad, anpassad till platsen i både volym och fasad. Läget är strategiskt med närhet till både 
pendeltågsstation och infartsparkering. Fastighetsutvecklaren är vidare beredd att betala den relativt 
höga kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.  
 
§ 60/20 
 
Det finns flera faktorer som kan begränsa möjligheten att exploatera på platsen, däribland 
säkerhetsavstånd till järnvägen. Förvaltningen bedömer att dessa faktorer kan utredas och regleras i 
eventuell detaljplanering.  
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Förslaget kan bidra med både service/handel och en typ av bostäder som idag saknas på orten. Detta 
kan vara ett argument för att gå vidare med en direktmarkanvisning på platsen.    
 
Det finns dock ett antal exploatörer som visat intresse för markanvisningar i kommunen. Varje 
direktmarkanvisning innebär i praktiken att man låter någon ”gå före i kön” och frångå den konkurrens 
som anbuds- eller tävlingsförfaranden innebär. Därmed behöver varje direktanvisning vara väl motiverad. 
I detta fall menar förvaltningen att det finns goda argument både för och emot en direktmarkanvisning. 
Därför innehåller detta tjänsteutlåtande tre alternativa förslag till beslut. 
 
Det första alternativet är att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning. Om förhandlingarna 
faller väl ut avser förvaltningen att återkomma med förslag till markanvisningsavtal och beställning av 
detaljplan. Detta är det snabbaste alternativet.  
 
Det andra förslaget är att förvaltningen utser ett lämpligt markområde för en anbudsmarkanvisning på 
platsen. Beroende på vilka anbud som kommer in kan kommunen sedan gå vidare med en lämplig 
intressent och ta fram förslag till markanvisningsavtal och beställning av detaljplan. Själva 
anbudsprocessen kan ta upp till sex månader i beredning.   
 
Det tredje förslaget innebär att inte genomföra någon markanvisning på platsen i dagsläget, utan avvakta 
en större utveckling i Segersäng, vilket beräknas ligga cirka 10 år fram i tiden.  
 
Förvaltningen vill poängtera att den höga kostnaden för anslutning till kommunalt vatten och avlopp inte 
ska medföra att markpriset blir lägre.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta något av nedanstående alternativ: 
Alternativ 1:  
Ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förhandlingar om direktmarkanvisning för del av 
fastigheterna Själv 5:73 och Själv 5:14. Den höga kostnaden för VA-anslutning ska inte påverka 
markpriset. 
 
Alternativ 2:  
Ge förvaltningen i uppdrag att upplåta lämpligt markområde för anbudsmarkanvisning på platsen 
 
Alternativ 3:  
Inte gå vidare med någon markanvisning på platsen, utan vänta in en större utveckling i Segersäng.  

Yrkande 
Harry Bouveng (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen alternativ 1. 
Patrik Isestad (S) yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen alternativ 3. 

Propositionsordning 
Bifall till ordförandes (M) yrkande eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande.  

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med alternativ 1. 
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______ 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Förslag till Riktlinjer för markanvisningar.pdf 
 - Bilaga NOMADEN – det smarta boendet Segrsäng.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 61/20 
 

Personalfrågor 
Inga personalfrågor. 
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§ 62/20 
 

Nästa sammanträde 
 
Nästa sammanträde 7 maj kl 09.00. 
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§ 63/20 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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