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Innehållsförteckning               
 
§ 64 
 
§ 65 

Fastställande av dagordning 
 
Årsredovisning 2019 - Södertörns Brandförsvarsförbund 
 

§ 66 Årsredovisning 2019 - Samordningsförbundet Östra Södertörn 
 

§ 67 Årsredovisning 2019 - Södertörns överförmyndarnämnd 
 

§ 68 Årsredovisning 2019 - Södertörns upphandlingsnämnd 
 

§ 69 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 – återrapportering 
 

§ 70 Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2020 
 

§ 71 Svar på revisionsrapport om upphandling och inköp 
 

§ 72 Svar på remiss - Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar  
 

§ 73 Information angående första markanvisningen i södra/centrala Ösmo 
 

§ 74 Tilldelningsbeslut för markanvisningstävling, Hallängen Ösmo 
 

§ 75 Förslag om ny lokalisering av förskola i Ösmo 
 

§ 76 Investeringsmedel för investering i enskilda avlopp till bostads- och fritidshus, Själv 5:14 
 

§ 77 Rivning Klotet 1 och Nynäshamn 2:49 
 

§ 78 Inget svar på remiss - regional utvecklingsstrategi för Gotland 
 

§ 79 Ansökan om planbesked Björsta 
 

§ 80 Samråd om ändring av detaljplan S1 
 

§ 81 
 
 
§ 82 
 
§ 83 
 
§ 84 

Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 
2020/2021 (T21)  
 
Personalfrågor 
 
Nästa sammanträde 4 juni kl 09.00 
 
Övriga frågor 
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§ 64/20 
 

Fastställande av dagordning 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att fastställa dagordningen.  
 
Ärendena hanterades i ordningen §§ 64-81, 84, 83, 82. 
 
Under § 84 Övriga frågor: 

- Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om situationen med pandemin covid-19 samt det 
pågående arbetet till följd av kommunfullmäktiges beslut 2020-04-15 § 45 Förvärv av aktiver i 
Alkärrsplan Utveckling AB. 

- Patrik Isestad (S) önskar information från kommundirektör Carolina Petterson om hur arbetet 
fortlöper efter kommunstyrelsens beslut 2020-04-23 § 120 gällande omlokalisering av Sunnerby 
förskola. 

______ 
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§ 65/20  Dnr KS/2020/0026/042-6 
 

Årsredovisning 2019 - Södertörns Brandförsvarsförbund 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen 2019 och bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2019. Enligt 
förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 
dess helhet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2019 och bevilja 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2019. 
 
_____ 
 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Sbff Revision 2019.pdf 
 - Bilaga Reviderad  - Sbff - Årsredovisning 2019 .pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 66/20  Dnr KS/2020/0025/042-2 

Årsredovisning 2019 - Samordningsförbundet Östra 
Södertörn 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2019. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2019. 
______ 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Årsredovisning 2019 sign.pdf 
 - Bilaga Protokoll 20200330.pdf 
 - Bilaga Revisionsberättelse.pdf 
 - Bilaga Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Samordningsförbundet Östra        
                    Södertörn 2019 (slut).pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 67/20  Dnr KS/2020/0028/042-3 
 

Årsredovisning 2019 - Södertörns överförmyndarnämnd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd har översänt årsredovisningen och revisionsberättelse för år 2019. 
Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2019. 
_______ 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Årsredovisning 2019 - Södertörns överförmyndarnämnd 2020-01-29.pdf 
 - Bilaga § 27 - Årsredovisning 2019 - Södertörns överförmyndarnämnd 2020-01-29.pdf 
 - Bilaga Granskningsrapport Södertörns Överförmyndarnämnd - årsbokslut 2019-12-31.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 68/20  Dnr KS/2020/0027/042-8 
 
 

Årsredovisning 2019 - Södertörns upphandlingsnämnd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2019 och 
bevilja Södertörns upphandlingsnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2019.  
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2019 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2019. 
________ 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Årsredovisning 2019 Södertörns upphandlingsnämnd.pdf 
 - Bilaga Beslut Södertörns upphandlingsnämnd 2020-03-25 § 13 - Årsredovisning.doc 
 - Bilaga Granskningsrapport - SUN årsbokslut 2019-12-31.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 69/20  Dnr KS/2019/0194/007-4 
 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 - 
återrapportering 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för rapporten Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 – återrapportering. 

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren föredrar internkontrollplanen 2019 – återrapportering. 

Sammanfattning 
Återrapportering av Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019. I bifogade bilagor (bil 1 och bil 2) 
återrapporteras Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 med kontrollmetod, utfall och åtgärd. 

Ärendet 
Det kommunövergripande reglementet för budgetansvar och internkontroll är antaget av 
kommunfullmäktige och innebär att varje nämnd och styrelse ska upprätta en internkontrollplan årligen. 
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. I 
internkontrollplanen framgår vad som ska kontrolleras, av vem och när det ska redovisas till nämnden. 
Kommunstyrelsens interkontrollplan 2019 återrapporteras med kontrollmetod, utfall och åtgärd beroende 
på utfall. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 – 
återrapportering. 
_________ 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Bil 1 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 - återrapportering.docx 
 - Bilaga Bil 2 KS.2019.0179.004-9.docx 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 70/20  Dnr KS/2020/0180/007-1 
 
 

Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens interkontrollplan för 2020, bil 1 till 
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse. 

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren föredrar internkontrollplanen för 2020. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan, bil 1. Framtagandet av internkontrollplanen 
grundar sig på en riskanalysmall där de rutiner och processer med högst risk läggs till 
internkontrollplanen. Riskanalysen är gjord tillsammans med avdelningschefer och medarbetare på 
förvaltningen. 

Ärendet 
Det kommunövergripande reglementet för budgetansvar och internkontroll är antaget av 
kommunfullmäktige och innebär att varje nämnd och styrelse ska upprätta en internkontrollplan årligen. 
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. I 
internkontrollplanen framgår vad som ska kontrolleras, av vem och när det ska redovisas till nämnden. 
Framtagandet av internkontrollplanen grundar sig på en riskanalysmall där de rutiner och processer med 
högst risk läggs till internkontrollplanen. Riskanalysen är gjord tillsammans med avdelningschefer och 
medarbetare på förvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens interkontrollplan för 2020, bil 
1. 
_______ 
 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Bil 1 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020.docx 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 71/20  Dnr KS/2020/0126/007-2 
 

Svar på revisionsrapport om upphandling och inköp 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar på revisionsrapport om upphandling och 

inköp som sitt eget och översända det till revisorerna. 
2. Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en arbetsplan som redovisar hur arbetet i de 12 punkterna 

ska genomföras samt vid varje tertialsredovisning återrapportera arbetet till kommunstyrelsen. 

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun genomfört 
en granskning av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Revisorernas samlade bedömning är 
att kommunstyrelsen och Södertörns upphandlingsnämnd inte har en ändamålsenlig process för 
upphandling och inköp. Revisorerna noterar dock att ett förändringsarbete är pågående vilket kan komma 
att förbättra förutsättningarna att nå en ändamålsenlig process. Kommunstyrelseförvaltningen har 
tillsammans med Upphandling Södertörn bemött de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Båda verksamheterna gör bedömningen att det finns brister och att dessa till största del 
bygger på okunskap samt ej uppdaterade databaser och styrdokument. De åtgärder som 
kommunstyrelseförvaltningen och Upphandling Södertörn föreslår för att åtgärda bristerna är bland annat 
revidering av styrdokument och plan för utbildning av medarbetare och chefer. 

Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun genomfört en granskning 
av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Syftet har varit att bedöma om kommunen har en 
ändamålsenlig process för upphandling och inköp samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen och Södertörns upphandlingsnämnd inte har 
en ändamålsenlig process för upphandling och inköp. Revisorerna noterar dock att ett förändringsarbete 
är pågående vilket kan komma att förbättra förutsättningarna att nå en ändamålsenlig process. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med Upphandling Södertörn bemött de iakttagelser och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. Båda verksamheterna gör bedömningen att det finns 
brister och att dessa till största del bygger på okunskap samt ej uppdaterade databaser och 
styrdokument. 
 
Utifrån granskningen rekommenderar de förtroendevalda revisorerna kommunstyrelsen och Södertörns 
upphandlingsnämnd att: 

• Säkerställa att inköpsorganisationens utformning är ändamålsenlig 
• Säkerställa att upphandlingar hanteras enligt lagstiftning och kommunens riktlinjer 
• Säkerställa att den interna kontrollen av direktupphandlingar stärks 
• Säkerställa följsamhet till ramavtal vid inköp samt en regelbunden och systematisk uppföljning av 

avtal 

Nedan listas de åtgärder som kommunstyrelseförvaltningen och/eller Upphandling Södertörn föreslås 
vidta som syftar till att åtgärda de brister som påvisats i granskningen. 
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1. Upphandling Södertörn stödjer kommunstyrelseförvaltningen i utvärdering av befintlig 
inköpsorganisation samt bistår med rekommendationer och förslag till en reviderad 
inköpsorganisation som ska vara ändamålsenlig. 

2. Upphandling Södertörn utvecklar interna rutiner och stöddokument för upphandling för att 
säkerställa att gällande lag och riktlinjer efterlevs. 

3. Upphandling Södertörn reviderar gällande styrdokument; upphandlingspolicy samt riktlinjer 
för upphandling (arbetet pågår). 

4. Kommunstyrelseförvaltningen och Upphandling Södertörn utreder tillsammans frågan om att 
införa systemstöd för direktupphandlingar. 

5. Upphandling Södertörn ska i högre grad bistå förvaltningarna med kunskap om 
direktupphandling i kommunens arbete med den interna kontrollen av direktupphandlingar. 

6. Förvaltningarna ska i samband med tertialrapporter redovisa genomförda 
direktupphandlingar. 

7. Kommunstyrelseförvaltningen och Upphandling Södertörn samverkar i genomförandet av 
utbildningar om upphandling och inköp. 

8. Kommunstyrelseförvaltningen och Upphandling Södertörn samverkar i att ta fram en plan för 
utbildning av medarbetare och chefer och vid vilka tillfällen utbildningarna ska ske. 

9. Upphandling Södertörn och förvaltningarna har kontinuerlig dialog kring förvaltningarnas 
behov av nya avtal.  

10. Södertörns upphandlingsnämnd stödjer kommunstyrelseförvaltningen i framtagandet av en 
ändamålsenlig inköpsorganisation. 

11. Kommunstyrelseförvaltningen och Upphandling Södertörn implementerar tillsammans 
systemstöd för uppföljning av inköp. 

12. Upphandling Södertörn ska i arbetet med att revidera gällande styrdokument för upphandling 
och inköp arbeta fram ändamålsenliga riktlinjer med en tydligare ansvarsfördelning för 
uppföljning av leverantörer. 

För ärenden som berör fler förvaltningar så får kommunstyrelsen enligt 6 kap. 12 § Kommunallagen från 
övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller regionen begära in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar revisorernas bild av det finns brister inom upphandling och inköp, men att dessa kan 
åtgärdas genom ett långsiktigt arbete med fokus på kunskapsspridning i hela organisationen och tydliga 
styrdokument. De åtgärder som förvaltningen och Upphandling Södertörn har föreslagit är i flera fall 
gemensamma och syftar till att förebygga de brister som upptäckts inom båda verksamheterna. 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förvaltningens svar på revisionsrapporten som sitt eget 
och översända det till revisorerna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar på revisionsrapport om upphandling och inköp 
som sitt eget och översända det till revisorerna. 

Yrkande 
Patrik Isestad yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att  

- kommunstyrelseförvaltningen tar fram en arbetsplan som redovisar hur arbetet i de 12 punkterna 
ska genomföras samt vid varje tertialsredovisning återrapportera arbetet till kommunstyrelsen. 
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Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
Bifall eller avslag till Patrik Isestads tilläggsyrkande. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Proposition 2: 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 
_______ 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Yttrande - Granskningsrapport - Upphandling och inköp.pdf 
 - Bilaga Pwc Revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp .pdf 
 - Bilaga Revisorerna - Granskning av upphandling och inköp.pdf 
 - Bilaga Beslut Södertörns upphandlingsnämnd 2020-03-25 § 14.doc 
 - Bilaga Svar på revisionsrapport Granskning av upphandling och inköp PwC Final rev.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 72/20  Dnr KS/2020/0141/011-2 

Svar på remiss - Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar  

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

Ärendet 
Nynäshamns kommun har mottagit Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar från Länsstyrelsen.  
Strategin har tagits fram för att det konkreta arbetet med ekmiljöer så effektivt som möjligt ska bevara 
och utveckla naturvärdena i länets värdefulla ekområden. Den ska fungera som en arbetsplan för 
Länsstyrelsen och andra aktörer, men också bidra till bättre kunskap och hänsyn vid planering av 
bebyggelseutveckling med mera. Strategins åtgärdsdel avser i första hand perioden 2020–2025, men 
strategin sträcker sig till 2030.  
 
I strategin ingår:  
 
- Förslag till 18 värdetrakter för ekmiljöer i Stockholms län  
- Förslag till länsövergripande åtgärder som gynnar ekmiljöer  
- Förslag till åtgärder inom respektive värdetrakt, med särskilt fokus på nio prioriterade trakter.  
- Publicering av digitala kartberättelser med fokus på det strategiska arbetet  
 
Strategin omfattar både rekommendationer för vad kommuner och privata aktörer kan göra för att 
bevara och utveckla länets ekmiljöer, och prioriteringar för åtgärder som utförs av Länsstyrelsen i 
skyddade områden eller inom ramen för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Strategin 
beskriver också behov av kunskapsuppbyggnad med särskilt fokus på områden i länet där 
markanvändningen förändras snabbt.  

Beredning av ärendet  
Kommunstyrelseförvaltningen har till detta yttrande tagit emot synpunkter från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet. Planenhetens synpunkter presenteras nedan. Synpunkterna 
har tematiserats för att underlätta läsningen. 
 
Värdetrakten Nynäshamn 
Länsstyrelsen pekar i sitt förslag till ekstrategi ut ett område i och runtom Nynäshamns stad som en 
värdetrakt – det vill säga som ett av de områden i länet som har högst värden och bäst förutsättningar 
för långsiktigt bevarande av ekmiljöer. Nynäshamns kommun har redan påbörjat en egen inventering av 
större träd inom den föreslagna värdetrakten. Inventeringen har främst genomförts på allmän platsmark 
men även översiktligt på privata fastigheter inom staden. Kommunens inventering visar att det inom 
värdetrakten finns fler skyddsvärda ekar och efterträdare till dessa än de som länsstyrelsen inventerat 
och som därmed saknas i strategin. Exempelvis finns flera platser med ekmiljöer i de nordöstra delarna 
av staden samt ett stråk från nordost mot nordväst som ännu inte är undersökta. 
 
I Grönstrukturplan för Nynäshamns stad pekas ek, tall och oxel ut som stadens karaktärsträd. 
Grönstrukturplanen betonar att flera områden inom den föreslagna värdetrakten har ett värdefullt 
eklandskap och att dessa ekar bör bevaras. Vidare beskriver planen att många av karaktärsträden finns 
inom privata fastigheter. Grönstrukturplanen betonar att Nickstaudden är en viktig spridningsväg mellan 
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stadens grönområden och de större sammanhängande naturområdena vid Natvik/Näset, vilket 
sammanfaller med värdetraktens utbredning. I planen finns även en karta som översiktligt pekar ut vart 
det finns spridningskorridorer inom staden men dessa korridorer löper främst i nord-sydlig riktning. Dock 
betonas att det krävs mer detaljerade inventeringar men att åtgärder för att utveckla och förstärka 
spridningsvägar bör tas fram samt att det behöver studeras vidare hur spridning av växter och djur (t ex 
den fridlysta ekoxen) sker och hur detta kan stärkas. Även i den fördjupade översiktsplanen för 
Nynäshamns stad pekas viktiga grönområden ut varav flera har koppling till just ekar. 
 
I kommunens Klimat- och miljömål finns flera indikatorer som slår fast att kommunen ska arbeta med att 
stärka ekarna och den biologiska mångfald som är förknippad med dessa träd. Indikatorerna anger 
exempelvis att kommunen ska ta fram en databas över de ekar med över 40 centimeter i diameter som 
ligger på kommunens fastigheter samt att kommunen ska frihugga ekar och tillskapa faunadepåer. 
 
I remissens sammanfattning står det att ”Förslag lämnas dels för åtgärder på länsövergripande nivå, och 
dels för varje enskild värdetrakt.” Sådana åtgärdsförslag finns inte för alla värdetrakter, vilket 
sammanfattningen bör tydliggöra. För Nynäshamn och Häringe-Hammersta nämns endast att det finns 
ett stort behov av friställning och restaurering, främst kopplat till naturreservaten. Inom Nynäshamns 
värdetrakt finns det dock stora områden som inte ligger inom naturreservat. Ett förslag är att texterna 
om åtgärdsförslag för värdetrakterna utökas till den färdiga strategin. Det vore även önskvärt om 
strategin klargjorde hur stort inventerings- och restaureringsbehovet kan vara för att förtydliga hur stor 
arbetsinsats som kan förväntas av kommunen.  
 
Sammantaget görs bedömningen att den föreslagna värdetrakten för ek som korsar Nynäshamns stad i 
huvudsak överensstämmer med kommunala kunskapsunderlag, både vad gäller utbredning och förslag till 
åtgärder. Planenheten ställer sig följaktligen positiv till den utbredning värdetrakten har fått. Detta gäller 
även för utbredningen av värdetrakten Häringe-Hammersta.  
 
Digital kartberättelse 
Länsstyrelsen har i arbetet med ekstrategin tagit fram en digital kartberättelse (Storymap) om länets 
ekmiljöer och åtgärder för dem. Kartberättelsen ska vara ett stöd för arbetet med ekstrategin och 
förväntas bli ett viktigt verktyg för spridning av information om arbetet med särskilt skyddsvärda träd. 
 
Den övergripande bedömningen är att kartberättelsen har god potential att bidra till att framförallt 
privatpersoner får ett ökat intresse för de skyddsvärda ekarna i länet. Vidare görs bedömningen att 
kartberättelsen i kombination med ekstrategin bidrar med ett värdefullt planeringsunderlag gällande 
bland annat spridningslänkar och -korridorer. För att få en tydlig bild av hur landskapet faktiskt ser ut 
behöver underlaget dock kompletteras. För att underlätta detta arbete bör strategin klargöra var data om 
inventerade träd ska samlas, exempelvis från när kommunerna gör egna inventeringar. Idag finns flera 
olika platser att rapportera in artdata på, såsom trädportalen, länsstyrelsens ”egen databas”, Artportalen 
och applikationen Stadsträd. Det mest önskvärda vore om en enda ingång fanns till vart data ska 
levereras.  
 
Finansiering  
Planenheten ser att det föreligger behov av ett tydligt riktat Ek-LONA-bidrag med högre finansiering än 
50 %. Detta för att länets kommuner ska ha möjlighet att finansiera de åtgärder som länsstyrelsen 
föreslår så som att alla viktiga förekomster av särskilt värdefulla träd samt efterträdare i urbana miljöer 
ska vara registrerade och kunna användas i den kommunala planeringen till 2024. Trädinventeringen 
skulle eventuellt kunna genomföras utan att det blir särskilt kostsamt men med ett ansträngt ekonomiskt 
läge i kommunerna är det svårt att motivera att pengar avsätts för frihuggning och veteranisering, 
särskilt i en liten kommun som Nynäshamn.  
 
Detaljplanering  
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I Nynäshamns kommun finns många stora ekar inom äldre detaljplaner som inte är skyddade. Allt fler av 
dessa ekar huggs ner och kommunen inte har tillräckligt på fötterna för att förhindra detta. Det vore 
följaktligen önskvärt om ekstrategin kunde ge vägledning för hur en kommun kan agera för att skydda de 
ekar som finns inom detaljplan men inte är skyddade genom bevarandebestämmelser.  
 
Övrigt  
I remissen återfinns ett antal felskrivningar. Felskrivningarna kommer inte att specificeras i det här 
remissvaret utan vi förutsätter att länsstyrelsen kommer att korrigera detta när strategin färdigställs.  

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i Bilaga 1 som kommunens remissvar.  
______ 
 
Kopia: Akten 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga REMISS Naturvårdsstrategi skyddsvärda ekar ISBN 978-91-7937-002-2 WEBB.pdf 
 - Bilaga Bilaga 1 Kommunens yttrande 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 73/20  Dnr KS/2020/0138/260-2 
 

Information angående första markanvisningen i 
södra/centrala Ösmo 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar förvaltningen för informationen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet. 

Bakgrund 
Socialdemokraterna har i en skrivelse till kommunstyrelsen den 17 februari 2020 föreslagit ett antal 
förslag kopplat till det stora detaljplaneprojektet i centrala och södra Ösmo. Förslagen från 
Socialdemokraterna lyder enligt följande:  
 
Detaljplaneprojektet är på flera sätt nytt för kommunen. Projektets stora omfattning och centrala 
placering i Ösmo gör att transparens, demokratiskt beslutsfattande och utvecklad medborgardialog blir 
särskilt viktiga. Vi vill med detta tjänsteutlåtande ge ytterligare fakta om detaljplanearbetet samt 
förvaltningens bedömning i vissa centrala frågor. Vidare följer beskrivningar av hur kommunen arbetar 
med en ”vanlig” detaljplan jämfört med projektet i Ösmo.  
 
Förvaltningen tar inte ställning till de konkreta att-satserna föreslagna av Socialdemokraterna, utan 
överlämnar avgörandet till Kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Ankaraktörer 
Så kallade ankaraktörer (även kallat ankarbyggherrar) har använts i ett antal större 
stadsutvecklingsprojekt i olika kommuner de senaste åren. Förfarandet är aktuellt i projekt då kommuner 
gör större, generella detaljplaner där markanvisningar ska ges till flera olika byggare. För att få in 
fastighetsutvecklarnas perspektiv i processen kan kommunen då tidigt ge markanvisning till en eller flera 
byggare, som får representera byggaktörerna i detaljplaneringen. Det handlar därmed inte om en 
upphandling, utan om att en aktör får en markanvisning och sedan används som referens i processen. 
Hur kommunen arbetar med markanvisningar är beslutat i och med de riktlinjer för markanvisningar som 
antogs av kommunfullmäktige 2018.  
 
Hur stora markanvisningar som ankaraktörer får varierar beroende på projekt. I det aktuella projektet i 
Ösmo handlar det om en markanvisning som motsvarar ungefär en tredjedel av det första etappområdet. 
Övrig mark anvisas av kommunen när detaljplanen är färdig och antagen.  
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Marknadens aktörer har alltid en viktig roll i genomförandet av planer och det gäller även detta projekt. 
Kommunen bygger inte bostäder eller kommersiella fastigheter i egen regi.  

Detaljplaneprocessen 
Detaljplanering initieras oftast genom att en fastighetsägare eller annan exploatör lämnar in en ansökan 
om planbesked. Ansökan innehåller en beskrivning av vad man vill ha för planändring och ofta även 
skisser på den tänkta bebyggelsen. Planbesked bereds av planeringsavdelningen i samråd med 
kommunens samordningsgrupp för samhällsbyggnadsprocessen. Därefter föreslår förvaltningen antingen 
ett positivt eller negativt planbesked, varefter kommunstyrelsen fattar beslut. Om kommunstyrelsen ger 
ett positivt planbesked beställs en detaljplan från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Detaljplanen arbetas sedan fram av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med sökanden. 
Sökanden betalar också för planläggningen löpande. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om 
planuppdrag, samråd och granskning samt att godkänna planen innan den antas av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Kommunen har genom sitt planmonopol alltid sista ordet i alla detaljplaner, men 
privata aktörer har i normalfallet mycket inflytande över planens utformning då de beställer och betalar 
för planen. Dessutom äger de vanligtvis den eller de fastigheter som planen omfattar.   
 
Vad gäller centrala och södra Ösmo så ser processen annorlunda ut. Här är kommunen markägare och 
dessutom kommer initiativet till detaljplanering från kommunen. Det innebär att kommunen helt kommer 
att styra detaljplanernas utformning, samtidigt som man även står för kostnaderna för arbetet. Jämfört 
med det normalfall som beskrivs ovan är således det demokratiska inflytandet betydligt större i detta fall. 
För att få in fastighetsutvecklarnas perspektiv i arbetet har kommunstyrelsen beslutat om att ge 
markanvisning till en ankaraktör. Den aktör som vinner markanvisningen kommer att rådge kommunen i 
utformningen av planen, för att på så sätt bidra till att projektet blir genomförbart och ekonomiskt 
möjligt.  
 
Detaljplanen drivs alltså i egen kommunal regi, men med en representant för byggaktörssidan 
närvarande. Kontroll över detaljplanens utformning ligger alltså hos kommunen och i klart större 
utsträckning än i de flesta planprojekt. Beslut om samråd och granskning av planerna fattas som vanligt i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Antagande sker i kommunfullmäktige efter att planen först 
godkänts i både MSN och kommunstyrelsen. Även övriga beslut i projektet fattas demokratiskt, till 
exempel vilken ankaraktör som utses, avtalens innehåll och i ett senare skede hur övriga markanvisningar 
ska ske när planen är färdig.  

Etappindelningen 
Det första planuppdraget från 2010 som omfattade ett enda detaljplaneområde över hela 
utvecklingsområdet skapade vissa problem. Projektet fastnade i en del av planområdet och kom inte 
vidare med resten. För att undvika samma risk så gjordes etappområden med hänsyn till olika komplexa 
frågor. Utifrån den övergripande antagna strukturen har förvaltningen sett fördelar med att dela upp de 
olika knäckfrågorna i olika etapper för att det ska vara möjligt att komma framåt i projektet. Vid 
projektstart var det t ex oklart om Vanstaskolan skulle flyttas och vad som skulle hända med 
kraftledningen, men det fanns fortfarande direktiv om att driva projektet framåt. Etappområde 1 omfattar 
därför inte skolan eller kraftledningen. Knäckfrågan i etappområde 1 är hur befintliga fastighetsägare vill 
utveckla sina fastigheter.  
 
Etappområdet 2 fick en naturlig avgränsning med Nyblevägen och väg 225. Här finns en problematik med 
bensinstationen och fornlämningar. Vanstaskolans nuvarande tomt Hallängen 1 fick i sin tur bli ett eget 
etappområde. Skolans verksamhet måste kunna fortsätta drivas tills en ny skola finns på plats. Det vore 
olämpligt att planändra denna fastighet till bostäder innan det finns en ny detaljplan för skola någon 
annanstans inom planområdet. Simhallen är en egen etapp med hänsyn till att det idag inte finns direktiv 
för vad denna fastighet ska användas till i framtiden. Området söder om väg 225 blev naturligt en egen 
etapp.  
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För att bevara helhetstänket finns bland annat fördjupad översiktsplan, planprogram och strukturplan, 
samtliga antagna demokratiskt. Det är i kommunen unikt med ett planområde som utretts så mycket i 
den översiktliga planeringen. Projektet omfattar samtliga etapper av detaljplaneringen och tanken är att 
projektgruppen ska hålla samman den större strukturen även när man arbetar med de enskilda delarna.   

Lokal förankring och dialog 
Förvaltningarna har träffat representanter för lokala föreningar och kommer att fortsätta med det under 
projektets gång. Dialoger kommer även att genomföras med boende och företagare i närområdet. I 
förvaltningarnas perspektiv är det givetvis glädjande att det finns ett stort lokalt engagemang i Ösmos 
utveckling. Det starka lokala intresset står inte i motsättning till att kommunen ändå måste följa plan- och 
bygglagens krav på samråd och granskning. Medborgardialoger inom detaljplanearbetet ansvarar miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen för. De större övergripande dialogerna om Ösmoprojektet är 
kommunstyrelseförvaltningen ansvarig för. Båda delarna sker dock i samverkan mellan förvaltningarna.  
 
I de lagstadgade dialogtillfällena (samråd och granskning) behöver kommunen hålla dialogen i egen regi, 
även om det med fördel kan ske i samarbete med lokalt föreningsliv och andra aktörer. Kommunen har 
som alltid i detaljplanering ett ansvar för att väga och samordna enskilda och allmänna intressen.  

Ärendet 
I ovan text har förvaltningen redogjort för och bemött de synpunkter som framförts i förslaget från 
Socialdemokraterna. Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med Kommunstyrelsens vilja till dags 
datum arbetat för att genomföra beslutet om markanvisning kopplat till etapp 1 i Ösmos stora 
utvecklingsprojekt. Förvaltningen ser även utifrån vår profession många fördelar med denna inriktning 
och som vi redogör för i ovan text. Om Kommunstyrelsen önskar ändra sitt tidigare beslut och vill ha en 
annan kommunal färdriktning, är något som endast kommunstyrelsen kan avgöra. Oberoende beslut av 
inriktning verkställer sedan förvaltningarna beslutet. Förvaltningen överlämnar därmed till 
Kommunstyrelsen att fatta beslut om Socialdemokraternas fyra olika att-satser. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar förvaltningens information 
2. Kommunstyrelsen tar ställning till Socialdemokraternas fyra olika att-satser redovisade i en särskild 
skrivelse. 

Yrkande 
Ordförande (M) yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att tacka förvaltningen för 
informationen. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut och yrkar istället på: 

-  Att kommunstyrelsen tillfälligtvis avbryter markanvisning i Hallängen del av Ösmo etapp 1 med 
sista anbud som ska vara Nynäshamns kommun tillhanda senast 2020-03-06. 

- Att kommunstyrelseförvaltningen ger i uppdrag att efterhöra och aktivt tar del av det arbete och 
skisser om Ösmos utveckling som folkrörelsen i Ösmo tillsammans har utarbetat, samt att 
kommunstyrelseförvaltningen positivt och negativt analyserar de förslag och tankar som har 
utarbetats av folkrörelsen i Ösmo. 

- Att kommunstyrelseförvaltningen parallellt med analysarbetet ges i uppdrag att skapa 
seminarium/er för politiker i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen om 
fördelar och nackdelar med ankarbyggherrar och att bedriva processen i egen regi. 
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- Att kommunstyrelseförvaltningen till kommunstyrelsen återrapporter analysarbetet med förslag 
om hur processen om Ösmos utveckling skall bedrivas vidare. Analysarbetet med förslag 
presenteras för KS vid dess sammanträde senast i juni 2020. 

Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
Bifall till ordförandes (M) yrkande eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå förvaltningens förslag. 
 
Proposition 2 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med ordförandes (M) yrkande. 
 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Markanvisning för Ösmo Centrum - Väckande av ärende, avbryta, skjuta fram.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 74/20  Dnr KS/2020/0105/260-4 
 
 

Tilldelningsbeslut för markanvisningstävling, Hallängen 
Ösmo 

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

Sammanfattning 
Kommunen har anordnat en markanvisningstävling inom detaljplaneområdet för etapp Hallängen i 
samhällsbyggnadsprojektet Utveckling av centrala och södra Ösmo. Anbudsvinnaren kommer, utöver ett 
tilldelat kvarter omfattande cirka 100 lägenheter, att få tjänstgöra som ankaraktör under planarbetet med 
etapp Hallängen.  
 
Utvärderingen av de inkomna anbuden har skett utifrån de kriterier som kommunstyrelsen beslutade om 
vid sitt sammanträde den 26 september 2019, § 264. Utvärderingen är att ses som färdigställd i och med 
att kommunstyrelsen beslutar om tilldelning vid sitt sammanträde den 17 maj 2020.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-26, § 264 att låta genomföra markanvisningstävling för del av 
fastigheten Vansta 5:2 m fl i Ösmo. Markprisersättningen fastställdes i tävlingsprospektet till 3 500 kronor 
per kvadratmeter ljus BTA. Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer utöver ovan nämnd anvisning 
få i uppdrag att verka som ankaraktör/referens under planarbetet med etapp Hallängen.  
 
Det inkom sex stycken anbud och majoriteten av dessa var av god kvalitet. De anbud som inkommit 
bedöms tillsammans utgöra ett tillräckligt underlag för utvärderingen.  
 
Utvärderingens upplägg 
Inkomna anbud har utvärderats utifrån de kriterier som kommunstyrelsen beslutade om vid sitt 
sammanträde den 26 september 2019, § 264. Utvärderingen från förvaltningens sida har genomförts av 
en utvärderingsgrupp bestående av tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Anbuden har utvärderats utifrån de företagsuppgifter och 
referensprojekt som lämnats in, beskriven projektidé, genomförandekompetens samt tidigare 
erfarenheter av företagets markanvisningar.  
 
Vid utvärderingen har kontrollerats att ansökan var komplett, det vill säga att inlämningskraven i 
inbjudan var uppfyllda och att ansökan kom in i tid.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anvisa mark för bostäder och verksamhetslokaler inom del av 
fastigheten Vansta 5:2 m fl med fri upplåtelseform till antingen  
a) Företag C eller  
b) Företag D.  
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2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören och mark- och exploateringschefen att teckna 
markanvisningsavtal, i huvudsak i överensstämmelse med bilagd mall för markanvisningsavtal, bilaga 
1. 
3. Beslutet justeras omedelbart.  

______ 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Markanvisningsavtal ankaraktör Hallängen utkast.pdf 
 - Bilaga Inbjudan markanvisning Hallängen.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 75/20  Dnr KS/2018/0500/214-7 
 

Förslag om ny lokalisering av förskola i Ösmo 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inleda planläggning för en ny förskola på  
   fastigheten Vansta 5:50 intill Viksängens IP 
2. Därmed avsluta planarbetet på fastigheten Angeln 2 
3. Kostnaderna för planarbetet belastar planeringsavdelningen 
4. Detaljplanen får högsta prioritet 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 2018-12-19 att från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beställa en 
ny detaljplan för förskolan på fastigheten Angeln 2 i Ösmo. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade om planuppdrag den 2019-03-05. Syftet är att göra om detaljplanen på så sätt att det går att 
ersätta den befintliga förskolan (3 avdelningar) med en större nybyggd förskola i två våningar (6 
avdelningar).  
 
Fastigheten är dock relativt liten och under planarbetet har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
upptäckt stora problem med att få plats med alla funktioner. Dels blir förskolegårdens storlek begränsad, 
dels har det inte varit möjligt att hitta en säker trafiklösning med parkeringsplatser för personal, möjlighet 
till avlämning mm. Planenheten bedömer att det inte går att få plats med en större förskola på platsen.  
 
Planeringsavdelningen har på grund av dessa svårigheter undersökt om det finns mer lämpliga 
lokaliseringar i Ösmo. I första hand har förvaltningen letat efter markområden som ägs av kommunen 
och med en area på minst 5 000 kvadratmeter.  
 
Det område som bedöms som mest lämpligt är skogspartiet direkt öster om Viksängens IP. Det gäller del 
av fastigheten Vansta 5:50, planlagd för idrottsändamål i stadsplan S176. Fastigheten ligger mot 
Körundavägen. Trafiksituationen bedöms som betydligt enklare att lösa än på fastigheten Angeln 2. Det 
finns inga kända planproblem på platsen. Om förskolan placeras på det högre belägna skogspartiet så 
kan idrottsplatsen ligga kvar.  
 
Området ligger cirka 350 meter ifrån Angeln 2, varför upptagningsområdet kan anses vara detsamma.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att en ny förskola kan placeras på Vansta 5:50. Fastigheten är stor nog för att 
rymma en större förskola och en väl tilltagen gård. Då det föreligger risk för att nuvarande arbete med ny 
detaljplan för Angeln 2 inte kommer att kunna genomföras eller att vi får långa processer för att lösa ett 
antal problem, bedömer förvaltningen att det är mer fördelaktigt att redan vid detta skede av 
detaljplaneprövningen bestämma att en ny förskola lokaliseras på annan plats än Angeln 2.  
 
Med ny planläggning på en annan fastighet kan dessutom Breddals förskola stå kvar under byggtiden, 
vilket underlättar det totala platsbehovet av förskoleplatser i Ösmo. Genom att anlägga en ny förskola på 
annan plats än Angeln 2 blir tillskottet av antalet avdelningar sex istället för bara tre. 
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Det saknas redan idag förskoleplatser i Ösmo, varför planarbetet är brådskande. Förvaltningen föreslår 
därför att den nya detaljplanen ges den högsta prioritet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inleda planläggning för en ny förskola på    
    fastigheten Vansta 5:50 intill Viksängens IP 
2. Därmed avsluta planarbetet på fastigheten Angeln 2 
3. Kostnaderna för planarbetet belastar planeringsavdelningen 
4. Detaljplanen får högsta prioritet 
5. Förslag 1-4 justeras med omedelbar verkan. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
_______ 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Beslut - Ks § 289 2018-12-19 - Angeln 2 - Beställning av detaljplan för  
             förskoleverksamhet 
 - Bilaga Angeln 2, planbeställning för förskoleverksamhet 
 - Bilaga Tj - Angeln 2, detaljplaneändring för förskoleverksamhet.pdf 

Skickas till 
Akten 
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§ 76/20  Dnr KS/2019/0113/351-20 
 

Investeringsmedel för investering i enskilda avlopp till 
bostads- och fritidshus, Själv 5:14 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 600 000 kr ur investeringsramen ”Mex fastigheter/mark MoB 
2020-2021” för investering i två enskilda avloppsanläggningar inom kommunens fastighet Själv 5:14.  

Bakgrund 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF, genomförde under 2018 en tillsyn av enskilda avlopp 
i Nynäshamns kommun. Syftet med tillsynen var att se om befintliga avlopp uppfyller dagens miljökrav. 
Förbundets inventering sker för de fastigheter med enskilda avloppsanläggningar som inte förväntas 
anslutas till det kommunala nätet för Vatten- och Avlopp. Nynäshamns kommuns VA-avdelning har ännu 
inte bestämt dragning av vatten- och avloppsstammar för inkoppling mot Ekeby och Landfjärden. 
 
Den 12 september 2018 genomfördes en inspektion av avloppsanordningarna med adressen 
Segersängsvägen 148, Sumpens gård och Segersängsvägen 156, Södersjälv som båda är del av 
kommunens fastighet Själv 5:14, bilaga 1. Båda avloppsanordningarna byggdes då Stockholms stad var 
fastighetsägare. Fastigheterna på Sumpens gård och Södersjälv arrenderas i dagsläget ut av kommunen 
och nyttjas som bostads- respektive fritidshus.  

Ärendet 
SMOHF har i samband med inspektionen bedömt att de två avloppsanordningarna inte uppfyller gällande 
krav för rening av avloppsvatten. Enligt SMOHF är anordningarna i undermåligt skick och saknar 
efterföljande rening som bryter ner näringsämnen och bakterier. Avloppsvatten riskerar att läcka ut och 
föras vidare till grundvattnet samt skapa olägenhet för människors hälsa och miljö. Båda anläggningarna 
saknar serviceavtal.  
 
På grund av ovanstående skäl har SMOHF förbjudit utsläpp av WC- och BDT-vatten (bad, disk- och 
tvättvatten) från de två befintliga avloppsanordningarna på fastigheten Själv 5:14. SMOHF har 
kommunicerat detta i ”Förbud mot utsläpp av avloppsvatten”, (KS/2019/0113/351-8) och 
(KS/2019/0113/351-10) bilaga 2 och 3. Det innebär ett krav riktat mot fastighetsägaren, Nynäshamns 
kommun, att åtgärda avloppsanläggningarna för att uppfylla dagens standard och krav. 
 
Kostnader för att åtgärda de enskilda avloppsanläggningarna, dvs. installera moderna system som 
ersätter de befintliga, uppskattas till cirka 250 000 – 350 000 kronor per objekt ovan, givet upphandling 
och utförande av entreprenör. Prisspannet beror huvudsakligen på antagande om dimensionering samt 
att Södersjälvs närhet till vattendrag kräver fosforfällning. Totalkostnad uppskattas till cirka 600 000 
kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 600 000 kr ur investeringsramen ”Mex fastigheter/mark MoB 
2020-2021” för investering i två enskilda avloppsanläggningar inom kommunens fastighet Själv 5:14.  
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Beslutsunderlag 
 - Bilaga Bilaga 2.pdf 
 - Bilaga Bilaga 3.pdf 
 - Bilaga Bilaga 1.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 77/20  Dnr KS/2020/0203/259-2 

Rivning Klotet 1 och Nynäshamn 2:49 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

1. att efter brand riva rester av byggnader inom fastigheterna Klotet 1 och Nynäshamn 2:49. 
 
Beslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 7.1.12 rivning av fast egendom. 
 

2. att kommunstyrelseförvaltningen efter genomförd upphandling ska återkoppla 
upphandlingsprocessen till arbetsutskottet. 

Ärendet 
Inom fastigheten Klotet 1 fanns 3 byggnader, där huvudbyggnaden brann upp i slutet av november 2019. 
Mark- och exploateringsenheten planerar nu att riva rester av huvudbyggnaden samt garage och 
hönshus, se bilaga 1 och bilaga 2. 
 
Inom den andra fastigheten Nynäshamn 2:49 stod ett förråd för redskap och kanoter, se bilaga 3 och 
bilaga 4. Förrådet förstördes delvis i branden, delar som står kvar bör rivas. Marken kommer att 
återställas till naturmark. 

Kostnad, finansiering och tid 
Fastighetsavdelningen uppskattar att kostnaden för åtgärderna uppgår till totalt cirka 260 000 kr 
exklusive moms, detta inkluderar 10% för oförutsedda kostnader, se bilaga 5 och bilaga 6.  
 
Finansiering sker genom att ianspråkta 260 000 kr ur Mark- och exploateringsenhetens driftsbudget. 
 
Åtgärderna beräknas vara klara 2020-07-31. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Beslutet fattas med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 7.1.12 rivning av fast egendom. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att efter brand riva rester av byggnader inom fastigheterna 
Klotet 1 och Nynäshamn 2:49. 

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att 
kommunstyrelseförvaltningen efter genomförd upphandling ska återkoppla upphandlingsprocessen till 
arbetsutskottet. 

Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
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Bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Proposition 1 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 
Proposition 2 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen att bifalla Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande.  
________ 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Bilaga 5. Offert NLC Nicksta Rumba.docx 
 - Bilaga Bilaga 6. Miljöinventering Offert.pdf 
 

Skickas till 
Controller 
Akten 
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§ 78/20  Dnr KS/2020/0154/211-2 
 

Inget svar på remiss - regional utvecklingsstrategi för 
Gotland 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något svar på remissen. 

Ärendet 
Region Gotland arbetar med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, så kallad RUS, som nu är på 
remiss. Nynäshamns kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet och styrs av Lag 
(2010: 630) om regionalt utvecklingsansvar. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) motsvarar den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). 
 
Syftet är att ta fram en strategi för den långsiktiga utvecklingen för Gotland. Den regionala 
utvecklingsstrategin tas fram av Region Gotland i samverkan med Länsstyrelsen, myndigheter, näringsliv 
och civilsamhälle. I uppdraget ingår också att samordna insatser för att genomföra strategin och att följa 
upp resultaten.  
 
Ambitionen för den regionala utvecklingsstrategin sätts med orden ”Gotland ställer om”. I en föränderlig 
tid med ökad konkurrenskraft från omvärlden, en åldrande befolkning och klimatutmaningar så utgör 
omställning ledordet för Gotlands utveckling. Det innebär bland annat att ställa om till mer hållbara 
produkter och tjänster, samt att fortsätta den digitala utvecklingen för att hantera framtida förändringar. 

Förvaltningens bedömning 
Gotland är ett specialfall i en regional kontext, eftersom att regionen endast utgörs av en kommun. Detta 
gör att Gotland både har en översiktsplan, vilken är vägledande för Gotland som kommun, samt en 
regional utvecklingsplan för Gotland som region.  
 
De delar av Gotlands utveckling som berör Nynäshamn är framförallt kopplade till färjetrafikens 
förbindelse mellan Nynäshamn och Visby. I den regionala utvecklingsplanen för Gotland ges Nynäshamn 
inget eget omnämnande i egenskap av fastlandsförbindelse. Kopplingen mellan Nynäshamn och Visby 
hanteras istället i den gällande översiktsplanen för Gotland och Nynäshamn beskrivs där som en av 
Gotlands viktigaste knutpunkter.  
 
Förvaltningen bedömer att den regionala utvecklingsstrategin för Gotland har begränsad påverkan på 
Nynäshamn. Förvaltningen föreslår att kommunen inte lämnar något yttrande på remissen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något svar på remissen. 
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Skickas till 
Akten 
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§ 79/20  Dnr KS/2020/0128/214-3 
 
 

Ansökan om planbesked Björsta 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för fastigheterna Björsta 2:23, 2:26 m.fl. En detaljplan 
beräknas kunna antas senast år 2022.   

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

Ärendet 
Ägaren till fastigheterna Björsta 2:23, 2:26 mfl har ansökt om planbesked för ändring av detaljplan 
Dp861, som antogs 2017-11-20. Sedan detaljplanens antagande har merparten av villatomterna styckats 
av, men radhusbebyggelsen har ännu inte påbörjas.  
 
Fastighetsägaren ser problem med hur radhusområdet är planlagt. I detaljplanen regleras maximal 
bebyggelse per fastighet, vilket innebär att varje enskilt radhus behöver ligga i en egen fastighet. 
Fastighetsägaren vill istället lägga alla radhus inom en eller två fastigheter och upplåta dem som 
bostadsrätter. Vidare vill man se över några bestämmelser som bland annat berör fasad- och takmaterial 
för de friliggande husen.  
 
I den ursprungliga ansökan ville fastighetsägaren också ändra på bestämmelser om grundläggning och 
markhöjder för vissa av de friliggande husen. Förvaltningen förklarade att detta skulle innebära stora 
förändringar i planen och kräva att utredningar om bland annat geoteknik och grundvatten skulle behöva 
göras om. Efter denna dialog beslutade sökanden att återta den delen av ansökan.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att förändringarna gällande fastighetsindelningen är möjliga att genomföra och 
inte strider mot den ursprungliga planens intentioner. Planändringen behöver dock vägas mot det stora 
antalet projekt som finns i kommunens prioriteringslista. Med tanke på att området nyligen planlagts i 
samråd med fastighetsägaren anser förvaltningen att andra projekt bör prioriteras högre. 
 
Förvaltningen föreslår ett positivt planbesked. En detaljplan beräknas kunna antas senast år 2022. 
 
Ärendet har beretts i samråd med Samordningsgruppen för Samhällsbyggnadsprocessen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för fastigheterna Björsta 2:23, 2:26 m.fl. En detaljplan 
beräknas kunna antas senast år 2022.   

Yrkande 
Patrik Isestad (S) yrkar på 
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- Att kommunstyrelsen ger positivt planbesked för fastigheterna Björsta 2:23, 2:26 m.fl.. En 
detaljplan beräknas kunna antas senast år 2021.   

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

Proposition 
Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Re Uppdatering ang planbesked för Björsta.msg 
 - Bilaga Ansökan om planbesked Björsta.pdf 
 - Bilaga Planer  skiss 37 radhus 200310.pdf 
 - Bilaga Sektion  skiss 37 radhus 200310.pdf 
 - Bilaga Sitplan skiss 37 radhus 200310.pdf 
 

Skickas till 
Akten  
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§ 80/20  Dnr KS/2020/0177/214-1 

Samråd om ändring av detaljplan S1 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning som sitt yttrande i samrådet.   

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ändringar av detaljplan för S1, Nynäshamns äldsta 
stadsplan. S1 upprättades år 1915 av PO Hallman. Planen har till stora delar ersatts av andra detaljplaner 
under de drygt 100 år som gått, men gäller fortfarande i delar av staden. Den bebyggelse som ingår i 
planen har höga kulturhistoriska värden och ändringarna syftar till att kartlägga och skydda den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen. 
 
Samrådet pågår till den 19 april 2020. Ändring av detaljplan S1 påbörjades den 1 november 2017 (§ 141) 
då förvaltningen fick i uppdrag att ta fram nya områdesbestämmelser för detaljplanen. Under pågående 
arbete med kulturmiljöutredningen kom förvaltningen fram till att områdesbestämmelser inte lämpade sig 
för området. Förvaltningen föreslog istället att detaljplan S1 får ligga kvar som grund men med en 
ändring. Nämnden fattade beslut om detta 22 januari 2019 (§ 23). Förvaltningen har nu arbetat fram ett 
förslag till ändring av detaljplan för S1. Ändringen av detaljplanen har utformats för att anpassa planen 
till dagens förhållanden. 
 
Det höga bebyggelsetrycket i regionen har de senaste åren gjort att förtätning i villaområden med gamla 
stadsplaner har blivit aktuellt. Fastighetsägare river villor och bygger parhus eller flerbostadshus, som 
ofta ryms i de gamla planerna. Det innebär en organisk och småskalig förtätning. Om det sker 
okontrollerat kan det dock leda till problem med trafik, parkeringsplatser, insyn och annat. Dessutom har 
den befintliga bebyggelsen ofta höga kulturvärden. I flera kommuner i regionen har man därför börjat 
arbeta med att ändra gamla stadsplaner.  
 
Syftet med ändring av detaljplan S1 är att byggnader och miljöer med höga kulturmiljövärden ska 
klargöras och skyddas och att lämpliga områden för exploatering pekas ut.  

Förvaltningens bedömning 
Normalt tas inte samråd för detaljplaner upp i kommunstyrelsen. Stadsplan S1 omfattar ett stort antal 
fastigheter i centrala Nynäshamn och har betydelse för den strategiska planeringen. Planändringarna har 
inte behandlats i kommunstyrelsen tidigare varför förvaltningen vill ge kommunstyrelsen möjlighet att 
yttra sig i samrådet.   
 
S1 är en plan av kulturhistorisk betydelse, som lägger grunden för Nynäshamns stadsbyggande. PO 
Hallman var en av det tidiga nittonhundratalets framstående stadsplanerare och hans ideal präglar 
fortfarande stadens utformning med låg, mestadels friliggande bebyggelse i som följer landskapet längs 
slingrande gator.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte möjlighet att bedöma det kulturhistoriska värdet på enskilda 
fastigheter inom planområdet. Planändringen medför att stora delar av bebyggelsen märks med k eller q i 
plankartan, vilket medger olika nivåer av skydd. Förvaltningen anser att planändringen är väl 
genomarbetad och innehåller intressanta beskrivningar av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.  
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Inför granskningsskedet skulle kommunstyrelseförvaltningen vilja se en utvecklad analys av hur 
planändringen kan påverka utvecklingsmöjligheterna som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen. 
Särskilt längs de större stadsgatorna och i närheten av pendeltågsstationerna behöver kulturmiljövärdena 
vägas mot behovet av förtätning.  
 
Vidare skulle vi gärna se ett utvecklat resonemang gällande de kommunalekonomiska konsekvenserna av 
eventuella krav på ersättning till fastighetsägare. Med tanke på det stora antalet fastighetsägare inom 
planområdet behöver frågan utredas i tid.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning som sitt yttrande i samrådet.   
______ 
 

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Protokollsutdrag - MSN § 21 2020-01-21 - Information om ändring av detaljplan S1 .pdf 
 - Bilaga Tj MSN 2020-01-28 Beslut om samråd för Ändring av detaljplan S1 .pdf 
 - Bilaga S1 mellersta plankarta del 2 samråd 2020-02-27.pdf 
 - Bilaga S1 norra plankarta del 1 samråd 2020-02-19.pdf 
 - Bilaga S1 Planbeskrivning_del 1.pdf 
 - Bilaga S1 Planbeskrivning_del 2.pdf 
 - Bilaga S1 Planbeskrivning_del 3.pdf 
 - Bilaga S1 södra plankarta del 3 samråd 2020-02-27.pdf 
 - Bilaga Samrådsbrev  del 1, S1_2020.pdf 
 - Bilaga Samrådsbrev del 2, S1, 2020.pdf 
 - Bilaga Samrådsbrev del 3 S1, 2020.pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 81/20  Dnr KS/2020/0142/536-2 

Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och 
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)  

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

Ärendet 
Trafikförvaltningen presenterar en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellskifte i 
december 2020 (T21). Bruttolistan innehåller förslag avseende bland annat linjesträckningar, turtäthet 
och trafikeringstid. Förslagen har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och baseras på bland annat 
kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt trafikförvaltningens kommundialog. Alla förslag 
kommer inte att kunna genomföras med hänsyn till regionens ekonomiska ramar.  
 
För pendel- och regionaltågstrafiken presenterar remissen trafikförvaltningens inriktning för trafiken 
under T21. Då planeringshorisonten för pendel- och regionaltågstrafiken är längre än för övrig trafik 
uppmanas remissinstanserna utnyttja den här remissen för att inkomma med synpunkter även för 
kommande tågplaner såsom T22. I mitten av april kommer trafikförvaltningen att informera länets 
kommuner om den tåglägesansökan inför T21 som trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket. 

Kollektivtrafikens utveckling på Södertörn  
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och 
Tyresö) står gemensamt bakom texten under denna rubrik vad gäller kollektivtrafikens utveckling på 
Södertörn. Texten utgör en del av kommunernas egna remissvar på Region Stockholms förslag till 
trafikförändringar i kollektivtrafiken 2020/2021 (T21).  
 
Södertörn växer kraftfullt. Fram till 2030 planeras för ytterligare ca 175 000 invånare vilket är en 
ökning med 35% från dagens 500 000 invånare. Även antalet arbetsplatser ökar kraftigt på Södertörn. 
Det ställer höga krav på tillgänglighet och framkomlighet, inte minst för kollektivtrafiken som behöver 
vara effektiv och konkurrenskraftig jämfört med bilen. Etapplösningar behövs fram till dess att stora 
infrastrukturprojekt är färdigställda såsom Tvärförbindelse Södertörn, ny passage över Södertälje kanal 
och Spårväg Syd. Detta är avgörande för att binda ihop regionen, bryta segregation, förbättra 
matchningen på arbetsmarknaden och möjliggöra möten mellan olika målgrupper.  
 
Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna Flemingsberg, Haninge, 
Kungens kurva och Södertälje knyts samman med attraktiv kapacitetsstark kollektivtrafik. Det är därför 
angeläget att planerade stombusslinjer enligt Stomnätsplanen startas snarast. Vi anser också att det ska 
finnas valmöjligheter, så kallad parallelltrafik, mellan spår och buss. Det skapar en robusthet i 
kollektivtrafiksystemet vid störningar som gör att fler människor kommer se kollektivtrafiken som ett 
tillförlitligare alternativ än bilen. Vi ser utbyggd parallelltrafik som en förutsättning för att vi ska få en 
kraftfull omställning till ökat kollektivtrafikresande och anser därför att Regionen ska ompröva sin 
nuvarande inställning till parallelltrafik.  
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Pendeltågstrafiken är ryggraden i kollektivtrafiken för större delen av Södertörn. Det är viktigt att den 
fungerar och är pålitlig. För stationer längre ut i pendeltågssystemet är det extra viktigt att restider hålls 
nere medan turtätheten är extra viktig för stationer längre in i systemet.  
 
För stråken in mot Stockholm med många resande och där spårtrafik saknas (exempelvis väg 73 och 
E4/E20) är det extra viktigt att öka framkomligheten för direktbussarna, med goda omstignings-
möjligheter nära centrala Stockholm. Förutsättningarna för att införa stombussar på E4/E20 mellan 
Nykvarn/Södertälje-Kungens kurva-Liljeholmen bör utredas i syfte att koppla samman kärnor och 
målpunkter såsom Södra Porten i Botkyrka samt minska restiderna.  
 
Resor på tvären med kollektivtrafik är idag bristfälligt utbyggda på Södertörn. I avvaktan på 
färdigställandet av ny infrastruktur, t ex Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn bör 
delsträckor av samtliga planerade stombusslinjer och andra satsningar startas tidigare. Utöver det anser 
vi att en utredning bör startas för stråket mellan Nykvarn-Östertälje och vidare mot Haninge-Nynäshamn 
för att hitta en attraktivare linjedragning än tidigare förslag till stombusslinje.  
 
Bytespunkterna Flemingsberg, Gullmarsplan och Liljeholmen är idag viktiga knutpunkter för Södertörn 
och kommer bli än viktigare i framtiden. Det behöver därför säkerställas att de inte utgör flaskhalsar i den 
ökning av resande som planeras.  
 
Resecentrum Flemingsbergs roll som knutpunkt kräver nu ett kraftfullt gemensamt agerande från 
regionen, Trafikverket och kommunen för att hitta finansiering och omhänderta den utveckling med 
exempelvis 35 000 nya arbetsplatser som sker i området. I detta samarbete är det viktigt att säkerställa 
Flemingsbergs framtida roll som knutpunkt som kommer att ge förutsättningar för utvecklingen av 
stadskärnan.  
 
För Gullmarsplan visar analyser på en kraftigt ökad efterfrågan på bussresor, vilket ställer stora krav  
på utformning och lokalisering av nya Gullmarsplan. Under den långa tid då tunnelbanans utbyggnad 
pågår behövs en temporär lösning som fungerar för de busslinjer som har störst behov, dvs de busslinjer 
som kommer till och från Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Det är av största vikt att det i samband med 
ombyggnationen av Gullmarsplan också tillskapas ytterligare busslinjer med fler målpunkter.  
 
I Tyresö saknas i dagsläget helt spårburen kollektivtrafik, vilket också gäller för många bostads-
områden, glesbygd och skärgård i de övriga kommunerna på Södertörn. En kapacitetsstark, attraktiv och 
tillgänglig busstrafik är extra viktig för dessa områden och platser oavsett om den är spårburen eller 
fortsatt sker med buss.  
 
För att stärka den storregionala och nationella tillgängligheten från Södertörn behövs effektiva 
förbindelser med tåg till och från viktiga målpunkter utanför Södertörn, t ex regionalt till Arlanda och 
Uppsala samt nationellt genom Flemingsbergs och Södertälje syds koppling till fjärrtågstrafiken.  
Regionen bör verka för att medel finns i länsplan för framkomlighetsåtgärder i vägnätet, oavsett 
väghållare. På så sätt kan man åstadkomma kostnadseffektiva satsningar med stor samhällsnytta, utan 
att väghållaransvaret eller kommungränser utgör begränsningar.  
 
Beteendepåverkande åtgärder måste ges en tydligare plats bland de åtgärder regionen föreslår, den 
nödvändiga omställningen till ökat kollektivtrafikresande är inte möjlig utan tydliga och samordnade 
insatser.  
 
Generellt önskar Södertörnskommunerna att motiven till förändringar i kollektivtrafikens utbud 
tydligare anges i remissen. Det skulle underlätta dialogen mellan kommunerna och regionen och skapa 
större acceptans för och medvetenhet om de prioriteringar som måste genomföras. 
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Föreslagna förändringar i Nynäshamns kommun 
Trafikförvaltningen planerar för att eventuellt köra snabbtågen till och från Nynäshamn även under 
sommaren genom omfördelning av befintliga resurser. Detta motiveras genom att Nynäsbanan har en 
lägre minskning av resandet än övriga pendeltågsgrenar sommartid eftersom ett relativt omfattande 
besöks- och turistresande förekommer. Ändringen skulle göras för att få en jämnare fördelning av 
resandet mellan tåg som utgår från Västerhaninge respektive Nynäshamn.  
 
För busstrafiken i kommunen anges inga föreslagna förändringar.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter på föreslagen förändring 
 
Förvaltningen ser det som positivt att ha snabbtågen även under sommaren då det skapar en kontinuitet 
och tillförlitlighet till pendeltågen. Snabbtåg under sommaren kan uppmuntra till att fler fritidsresor görs 
med pendeltåg då restiden är nästan 10 minuter kortare på sträckan Stockholm City - Nynäshamn. 
Restiden är en avgörande faktor för attraktiviteten hos kollektivtrafiken och snabbtågen på Nynäsbanan 
är en viktig del i detta. Men för att långsiktigt skapa robusthet och pålitlighet i pendeltågssystemet, och 
säkerställa framkomlighet för persontrafik likväl som för godstrafik på Nynäsbanan, är dubbelspår 
nödvändigt hela vägen till Nynäsgård.   

Övriga synpunkter 
En god kollektivtrafik är grundläggande för ett hållbart samhälle. Samhällets målpunkter, mötesplatser 
och utbud ska vara tillgängligt och enkelt kunna nås av alla. För att kollektivtrafiken ska vara 
konkurrenskraftig och attraktiv krävs korta restider, god turtäthet och smidiga anslutningar och 
bytesmöjligheter. Barn, unga, kvinnor och äldre nyttjar i högre grad kollektivtrafiken vilket man bör ha i 
åtanke i planeringen. Människors vardagsliv och rörelsemönster bör vara utgångspunkten för 
kollektivtrafikens utveckling likväl som kommunens bostadsutveckling.  
 
Pendeltåget är stommen i Nynäshamns kollektivtrafik och det är i stationsnära lägen som större 
bostadsprojekt planeras. Därmed är pendeltågets attraktivitet avgörande för kommunens utveckling. I 
och med industrispåret från Norviks hamn kommer belastningen på Nynäsbanan att öka. För att öka 
pålitligheten och robustheten i pendeltågssystemet krävs en utbyggnad av dubbelspår på Nynäsbanan  
för att säkerställa framkomlighet för både gods och persontrafik. Matartrafiken till pendeltågsstationerna 
har potential att utvecklas och väcker idag många frågor från allmänhet. Förvaltningen har en stark 
önskan om att kommunen, trafikförvaltningen och trafikoperatören inleder en specifik fördjupad dialog 
angående passning mellan buss och pendeltåg och vid vilka stationer detta bör ske. Förvaltningen  
noterar att buss 854 idag passas vid Gröndalsviken för pendeltåg till/från Stockholm för resenärer som 
åker till/från Sjögången. Fler avgångar är önskvärda på kvällar och helger för att tillgodose fler personers 
vardagsbehov av kollektivtrafiken. 
 
En blandning av kollektivtrafik ska bidra till ett hållbart, framkomligt och mindre störningskänsligt system 
som är attraktivt för kommuninvånarna. Därför bör förbättrade möjligheter till arbetspendling övervägas. 
Buss är ett bra komplement till pendeltåget i kommunen. Till exempel var förra årets förändring med 
utökade turer för linje 849 Ösmo centrum – Muskö positiv i och med försvarsmaktens utökade 
verksamhet på Muskö. 
 
Linje 861 (Nynäshamn-Gullmarsplan) bör kompletteras med ett antal omvända avgångar för att 
underlätta arbetspendling in till kommunen. En utökning av turer på linje 861 bidrar till fler 
valmöjligheter, så kallad parallelltrafik, mellan spår och buss. Parallelltrafik ger ökad robusthet vid 
störningar och ökar kollektivtrafikens tillförlitlighet för människor.  
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Kommunen vill särskilt understryka att anslutningen mellan trafikslag är oerhört viktig för att skapa en 
attraktiv kollektivtrafik. Särskilt viktigt blir det då det finns få eller ibland inga alternativa vägar om man 
missar till exempel en buss eller ett pendeltåg. Förvaltningen förstår att den tillfälliga lösningen vid 
Gullmarsplan kan vara nödvändig men vill särskilt understryka vikten av en god permanent lösning för 
bussens framtida hållplatsläge. Nuvarande tillfälliga placering skapar idag en olägenhet för resenärerna.  
 
Förvaltningen anser att det är positivt att testa anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygd för att fortsatt 
kunna erbjuda kollektivtrafik och inte skära ner på linjer, t ex linje 856 som föreslogs inför T20. Om det 
testas är det viktigt med tydlig och enkel kommunikation gentemot resenärerna om hur beställning av 
trafiken görs, vilket även omfattar skolbarn som åker samma turer regelbundet över längre perioder.  
 
En fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i Nynäshamns kommun är nödvändig och nedan följer några 
avslutande synpunkter om kollektivtrafiken: 
 

• Kommunikation gentemot resenärerna är mycket viktigt, oavsett om det gäller  
tidtabellsändringar eller förseningar. 

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

• Parallelltrafik är nödvändig för att behålla kollektivtrafikens attraktivitet.  
 

Tillgången till kollektivtrafiken ser väldigt olika ut i kommunen och det är av yttersta vikt att  
medborgarna upplever kollektivtrafiken som en möjlighet. För att kunna konkurrera med bilen krävs en 
attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Tillgängligheten till viktiga målpunkter runtom i kommunen är 
grundläggande för kollektivtrafikens konkurrenskraft och måste bibehållas och förstärkas. 

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

Beslutsunderlag 
 - Bilaga Bilaga 1 Svar på remiss.docx 
 - Bilaga Remiss inför trafikförändringar i 
                     SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 
                     2020/2021 (T21).pdf 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 82/20 KS/2020/0017/020   

Personalfrågor 
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor. 
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§ 83/20 
 

Nästa sammanträde 
 
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 4 juni kl 09.00. 
______ 
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§ 84/20 

Övriga frågor 

1. Information om situationen med covid-19 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om situationen i kommunen beträffande pandemin covid-
19. 

2. Information om Alkärrsplan Utveckling AB. 
Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om det pågående arbetet efter kommunfullmäktiges 
beslut 2020-04-15 § 45 Förvärv av aktiver i Alkärrsplan Utveckling AB. 

3. Information om Sunnerby förskola 
Patrik Isestad (S) önskar information från kommundirektör Carolina Petterson om hur arbetet fortlöper 
efter kommunstyrelsens beslut 2020-04-23 § 120 gällande omlokalisering av Sunnerby förskola. Patrik 
Isestad (S) får återkoppling från kommundirektör Carolina Pettersson. 
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