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§ 85/20 

Fastställande av dagordning 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 

Under § 102 Övriga frågor: 

Lars-Åke Lundin (S) önskar att Socialdemokraternas väckta ärende om sommarjobbsgaranti ska 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17.  

_____ 
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§ 86/20 KS/2020/0250/206 

Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens 

verksamhetsområde från år 2020, med förslag till förändringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt  

    Socialnämndens förslag i bilaga 2 

 
2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex  

    respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2, 
 

3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  

 
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

    samt att 
 

5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget återremissyrkande. 

Ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde den 28 januari 2020 beslutade nämnden att ge 

socialförvaltningen i uppdrag att utreda om maxtaxan ska höjas samt om avgiften för 

familjerådgivning ska höjas. Socialförvaltningen har i dialog med nämnden utvidgat uppdraget till att 
omfatta en översyn av såväl maxtaxa som avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 

år 2020. 
Avgifterna inom socialnämndens verksamhetsområde i Nynäshamn har inte genomlysts sedan år 

2014 då en översyn med förslag på förändringar genomfördes. Kommunfullmäktige beslutade enligt 
förvaltningens förslag, förutom att hemtjänsttaxan skulle förbi densamma, att dessa förändringar 

skulle gälla från och med år 2015. Kommunfullmäktige beslutade även enligt 

kommunstyrelseförvaltningens förslag att återremittera punkt 5.3.2 st. gällande skäliga kostnader 
för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling. Ny översyn av egenavgifter för placeringar 

för personer med missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning gjordes år 2016 och 
antogs av kommunfullmäktige samma år (SON/2014/0310/806-10). 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Fastställa förslagen om maxtaxa och avgifter från och med september 2020 enligt  
    Socialnämndens förslag i bilaga 2 

 

2. Årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex  
    respektive kommunens självkostnad från och med september 2020 enligt bilaga 2, 

 
3. Upphäva beslutet om att bistånd gällande trygghetslarm fattas enligt befogenhetslagen,  

 
4. Besluta om att bistånd gällande trygghetslarm fattas med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

    samt att 
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5. avgift för trygghetslarm ingår i maxtaxan. 
 

 

Yrkande 

Lars-Åke Lundin (S) yrkar på att ärendet återremitteras för: 

- att en konsekvensbeskrivning genomförs för den enskilde medborgaren utifrån inkomst-maxtaxa-
förbehållsbelopp.  

- att en beskrivning redovisas på kommunalskattens påverkan i de jämförda kommunerna i 
förhållande till Nynäshamns kommun.  

- att trygghetslarm fortsatt ska vara tillgänglig för alla invånare. 

 

Propositionsordning 

Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Lars-Åke Lundins (S) återremissyrkande.  
 

Proposition 

Ordförande ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från år 2020. 
Bilaga 1 Omvärldsbevakning av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde år  

            2020. 
Bilaga 2 Sammanställning av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 

            år 2020. 
Bilaga 3 Tjänsteskrivelse socialnämnden 
 

Skickas till 
Akten 
______ 
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§ 87/20 KS/2018/0237/251 

Tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av 

Vidbynäs 1:3, gällande tomt för förskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

 Godkänna tecknat tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, 
Nynäshamns kommun. 

 Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget återremissyrkande. 

Ärendet 
I Källberga, sydost om Ösmo, har kommunen antagit en detaljplan för 600-700 nya bostäder med 
en mindre bykärna för basservice. I samband med detaljplan, tecknades ett exploateringsavtal för 

att reglera parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden. Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m 
fl. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 2018-05-04/2018-05-07, vann laga 
kraft den 11 september 2018.  

Enligt Exploateringsavtalet ska kommunen köpa in en fastighet inom planområdet för förskola när 

fastighetsbildningen i projektet vunnit laga kraft. Köpeskillingen är satt till 3 miljoner kronor och 
fastighetsbildningen uppskattas slutföras under 2020. Enligt kommunens Barn- och 

utbildningsförvaltning, BUF, kan en byggnation av ny förskola på platsen först motiveras då området 

Källberga har byggts ut med tillräckligt många bostäder för att det ska finnas ett underlag för 
förskolan.   Exploatören i projektet har som önskemål att förskolan ska finnas på plats när de första 

nya invånarna i området Källberga flyttar in. Alltså i ett mycket tidigare skede än vad kommunen 
kan motivera en utbyggnad på. Exploatören önskar även att en skola med årsklasserna förskoleklass 
upp till årskurs 3 ska byggas på platsen, utöver nämnd förskola.  

I och med detta har Exploatören inkommit med en förfrågan om de kan sälja tomten till en privat 

aktör, som kan anordna och driva både förskola och skola F-3 på platsen i tidigt skede, istället för 
att kommunen ska köpa in tomten och anordna en kommunal förskola på platsen. Dialog har förts 

med kommunens lokalstrateg och med BUF, vilka inte haft några invändningar mot Exploatörens 

förslag. Ett tilläggsavtal som reglerar detta är därför framtaget. Tilläggsavtalet anger att Exploatören 
ska tillse utbyggnad av privat förskola i projektet. Om Exploatören inte har säkrat utbyggnad av 
privat förskola ska kommunen erbjudas att köpa markområdet efter 5 år. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att områdets behov av förskola tillgodoses minst lika väl om en 

privat förskola och eventuellt även skola F-3 anläggs på platsen. Om förskolan anläggs i tidigt skede 
skapar det stora fördelar för de nya invånarna i området, samtidigt som det går i linje med en 
hållbar stadsutveckling.  

Om kommunen inte köper in fastigheten, utan överlåter på Exploatören att anlägga en privat 

förskola på platsen, överlåter kommunen även kontrollen av fastigheten och förskolebyggnationen 
till Exploatören. Detta kan vara en risk i och med kommunens ansvar att tillgodose förskoleplatser 

till kommunens invånare. Det anses dock ligga i Exploatörens intresse för marknadsföring och 
försäljning i området att säkerställa en byggnation av förskola på fastigheten, och detta i tidigt 

skede om möjligt. Enligt tilläggsavtalet ska kommunen erbjudas markköp av förskoletomten om 
Exploatören inte kan säkerställa byggnation av privat förskola. 
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I och med att kommunen befinner sig i ett läge med ansträngd ekonomi och med flertalet förskolor 
och lokaler som är i behov av ekonomiska resurser, anser förvaltningen även att detta förslag kan 

vara positivt för kommunens ekonomi så väl som för dess medborgare.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

 Godkänna tecknat tilläggsavtal 2 till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, 
Nynäshamns kommun. 

 Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift. 

Yrkande 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar på att ärendet återremitteras för: 

- att ärendet ska kompletteras med en konsekvensanalys som anger hur nuvarande och 

planerade förskolor och F-3 skolor påverkas av att tidigarelägga en förskola på Källberga, 
samt att ärendet behandlas av barn- och utbildningsnämnden innan ärendet återkommer till 

kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Lars-Åke Lundins (S) återremissyrkande. 

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

arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

_______ 

 
Kopia: Akten 
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§ 88/20 KS/2020/0231/260 

Markåtkomst vid ny cirkulationsplats, Källberga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

 Godkänna Överenskommelse avseende intrång Sittesta ga:3 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:16 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:22 

 Bemyndiga mark- och exploateringschefen att skriva under ovan nämnda avtal.  

 Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja förvärv av fast egendom i enlighet 

med ovan nämnda avtal. 

Ärendet 
I Källberga, sydost om Ösmo, har kommunen antagit en detaljplan för 600-700 nya bostäder med 

en mindre bykärna för basservice. I samband med detaljplan, tecknades ett exploateringsavtal för 
att reglera parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden.  

Detaljplan för Vidbynäs 1:3 m fl. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 
2018-05-04/2018-05-07, vann laga kraft den 11 september 2018. 

För att möjliggöra utbyggnaden av den cirkulationsplats vid väg 539, Muskövägen, som detaljplanen 
medger har tre avtal tagits fram för att säkerställa markåtkomseten för cirkulationsplatsen.   

Avtalen tecknades 2018-02-06/2018-02-08 respektive 2018-02-06 av parterna och av dåvarande 

mark- och exploateringschef för kommunens räkning. I dialog med Lantmäteriet vid ansökan om 
lantmäteriförrättning enligt avtalen framkom att mark- och exploateringschefen inte hade delegation 

att teckna avtalen för kommunens räkning, utan att beslut måste lyftas till Kommunfullmäktige, KF. 
Efter godkännande av KF i enlighet med detta tjänsteutlåtande, ska befintliga avtal skrivas under 

igen av samtliga parter och sedan skickas till Lantmäteriet för fullföljande av förvärv av fast 
egendom enligt avtalen.  

Som ett resultat av den ökade trafikmängd som blir när Källberga byggs ut kommer en 
cirkulationsplats anläggas vid väg 539, Muskövägen. Påfartsområdet från Sittesta mot Muskövägen, 

som i dagsläget förvaltas av gemensamhetsanläggningen Sittesta ga:3, kommer därför få en ändrad 
sträckning och utformning.  

En överenskommelse har tagits fram med Samfällighetsföreningen som ansvarar för Sittesta ga:3 
och Exploatören i projektet Källberga. Överenskommelsen ger tillstånd för intrång gällande 

ombyggnationen av cirkulationsplatsen, samt anger att Samfällighetsföreningen ska söka 
omprövning av gemensamhetsanläggningen via lantmäteriförrättning på Exploatörens bekostnad. 

Två avtal har även tagits fram med fastighetsägarna till Sittesta 1:16 och fastighetsägarna till 
Sittesta 1:22. Fastighetsägarna upplåter de markområden som är utlagt som allmän platsmark med 

enskilt huvudmannaskap i detaljplanen till kommunen för nytt påfartsområde mot ny 

cirkulationsplats. Vägområdet kommer att ingå i Sittesta ga:3 och förvaltas med enskilt 
huvudmannaskap av Samfällighetsföreningen. 

Fastighetsägarna överlåter även de markområden som är utlagt som allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap till kommunen. Kommunen ansöker om fastighetsbildning på Exploatörens 
bekostnad. Ersättning för marken bekostas av Exploatören i projektet Källberga.  
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Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen anser att åtgärderna är nödvändiga för projektets genomförande och 

för en säker trafiksituation vid Muskövägen i anslutning till Källberga. De tre framtagna avtalen 
innebär inte heller någon merkostnad för Kommunen.  

Förvaltningen anser även att åtaganden är ett krav för att kommunen ska uppfylla sin del av 
Exploateringsavtalet samt avtal med Trafikverket, bilaga 11 till Exploateringsavtalet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:  

 Godkänna Överenskommelse avseende intrång Sittesta ga:3 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:16 

 Godkänna Markupplåtelseavtal Sittesta 1:22 

 Bemyndiga mark- och exploateringschefen att skriva under ovan nämnda avtal.  

 Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja förvärv av fast egendom i enlighet 

med ovan nämnda avtal. 

_______ 

 

Kopia: Akten 
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§ 89/20 KS/2018/0370/261 

Arrendeavtal för mobilstation vid Segersäng, del av Själv 5:14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat arrendeavtal för mobilbasstation på 
fastigheten Själv 5:14, vid Segersäng, Nynäshamns kommun. 

Beslutet fattas med stöd av § 13, första stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

Sammanfattning 
Kommunen upplåter med arrenderätt ett område av fastigheten Själv 5:14 för mobilbasstation 
tillhörande företaget Hi3G Access AB. Markområdet upplåts i 15 år från och med den 1 augusti 
2020. För arrendeupplåtelsen ska Hi3G Access AB betala en arrendeavgift om 24 000 kr per år. 

Förvaltningens bedömning 
En ny mobilbasstation skapar en förbättrad mobiltelefontäckning i Segersäng och Nynäshamns 
kommun. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en bra mobiltäckning bidrar till att Nynäshamns 

kommun blir en attraktiv plats att bo, leva i och besöka samt en attraktiv plats för etablering och 
utveckling av företag. 

 

Hi3G Access AB har fört dialog med kommunens tjänsteorganisation och har lokaliserat den aktuella 
platsen som mest lämplig, trots att arrendeområdet ligger nära befintlig bebyggelse och kan 

uppfattas som störande av boende i närområdet. Det anses inte finnas utrymme att flytta masten 
söderut då detta gör att teckningsbilden blir avsevärt reducerad och inte fyller sin funktion. Däremot 

minimeras höjden på tornet då den är placerad på den högsta punkten i föreslaget område. Masten 

anses inte heller kunna flyttas öster ut eftersom det går en högspänningsledning på berget samt att 
masten kommer för långt bort från dess täckningsområde. Parterna har även tittat på en 

samordning i befintlig mast vid Segersängs station. Denna mast klarar dock inte mer belastning så 
en ny mast måste uppföras. Den föreslagna placeringen anses inte begränsa framtida utveckling av 
Segersäng.  

Hi3G Access AB har fått positivt besked gällande bygglov för sin anläggning och beskedet beräknas 

vinna laga kraft om det inte överklagas senast 2020-05-15. Vid bygglovsprövningen har berörda 
grannar och remissinstanser getts möjlighet att yttra sig. Erinran från granne har inkommit och Hi3G 

Access AB har getts möjlighet att bemöta yttrandet och förklarat placeringens läge. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att platsen ändå är lämplig och att byggnadsverkets 

placering bedöms uppfylla krav på lämplighet enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Kommunstyrelseförvaltningen gör samma bedömning som miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna undertecknat arrendeavtal för mobilbasstation på 
fastigheten Själv 5:14, vid Segersäng, Nynäshamns kommun. 

Beslutet fattas med stöd av § 13, första stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94. 

______ 

Kopia: Akten 
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§ 90/20 KS/2019/0087/253 

Tjänsteutlåtande Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av 

Österby 1:34, vid Lundby 1:80 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kommunen fick 2019 in en förfrågan om att köpa mark för enfamiljshus på del av kommunens 

fastighet Österby 1:34. Förfrågan gäller en tomt på ca 2 000 kvm bredvid fastigheten Lundby 1:80, 
som ägs av den sökandes föräldrar, och ligger längs Sorundavägen, precis vid norra 

kommungränsen mot Haninge kommun. Se bifogade kartbilder. Den sökande önskar med 
markköpet flytta närmare sina föräldrar med sin familj och bygga ett eko-hus som han erbjuder sig 

visa upp för kommunen och intresserade aktörer.  

 
Markområdet består av skog och ligger i en brant sluttande bergsterräng. Vid platsbesöket 

upptäcktes en stor mängd skräp och bråte dumpat i området. Hela den tänkta fastigheten ligger 
inom en regionalt utpekad grön värdekärna inom Hanvedenkilen. Den ligger även inom utökat 

strandskydd. Om dessa faktorer utgör hinder för nybyggnation av enfamiljshus avgörs i samband 

med ansökan om förhandsbesked för bygglov och ansökan om strandskyddsdispens.   
 

Mark och exploatering, MEX, har tagit fram en värdering på 380 kr/kvm vilket ger en köpeskilling på 
760 000 kr för en tomt på 2 000 kvm. Detta exkl. förrättningskostnader för avstyckning.  

Värderingen bygger på en ortprisanalys där man med hjälp av värderingsprogrammet 
Värderingsdata har hittat 10 jämförbara försäljningar i närområdet. Medelpriset på dessa 10 

försäljningar ligger på 476 kr/kvm. Eftersom markförutsättningarna anses lite sämre för 

värderingsobjektet, har en reducering gjorts på 20 %.  
 

Den sökande anser att föreslaget markpris på 380 kr/kvm är alldeles för högt för markområdet med 
tanke på markens förutsättningar och att stora bergmassor behöver sprängas för att iordningställa 

tomten inför byggnation. Den sökandes absoluta maxpris är 550 000 kr, vilket ger ett 

kvadratmeterpris på 275 kr/kvm. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om markköp på del av fastigheten Österby 1:43, vid 
Lundby 1:80.  

 

Beslutet fattas med stöd av § 13, andra stycket, enligt Reglemente för kommunstyrelsen, antagen 
av kommunfullmäktige den 16 maj 2019, § 94.  
______ 

Beslutsunderlag 
Kartbilder  

Skickas till 
Akten 
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§ 91/20 KS/2019/0407/002 

Information om återrapportering av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

Sammanfattning 

Efter att kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 kan en nämnd själv avgöra om 

delegationsbeslut och beslut vid vidaredelegation ska återrapporteras till nämnden. Förvaltningen vill 
med ärendet informera om möjligheten för en nämnd att besluta om i vilken utsträckning beslut 

som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till den. Förvaltningen föreslår att 
delegationsbesluten fortsatt ska återrapporteras till kommunstyrelsen utan avgränsning. 

I bilaga 1 redovisas de delegationsbeslut som återrapporterats till kommunstyrelsen i september till 
december 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

______ 

Kopia: Akten 
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§ 92/20 KS/2020/0210/005 

Tillfälligt inrätta en tjänst som digital coach för stöd kring 

digitala tjänster i Coronatider 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om inrättande av en tillfällig tjänst som digital coach. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lars-Åke Lundin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget återremissyrkande. 

Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2020 väckes ett ärende om att tillfälligt inrätta en 

tjänst som digital coach för stöd kring digitala tjänster i Coronatider för att bland annat hjälpa äldre 
och personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv genom att kunna beställa och 
umgås på ett digitalt sätt. Förslagsställaren föreslår att: 

- kommunstyrelsen/krisledningsnämnden ger i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att 

utreda behovet av digitalt stöd för målgrupper inom kommunen,  

- om kommunstyrelseförvaltningen ser att ett sådant behov föreligger, tillfälligt men snarast 
inrätta en tidsbegränsad tjänst som digital coach för utsatta grupper. 

 

Förvaltningen har utrett ärendet och konstaterar att kommunen, oaktat situationen med Covid-19, 

ger visst stöd i användandet av digitala tjänster. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår 
förslaget om inrättande av en tillfällig tjänst som digital coach, och upplyser kommunstyrelsen om 

att det för ett inrättande krävs att medel antingen fördelas om, eller att en redan befintlig tjänst ses 
över. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget om inrättande av en tillfällig tjänst som digital coach. 

Yrkande 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar på att ärendet återremitteras för att behovet av digitalt stöd för 
målgrupper inom kommunen ska utredas. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Lars-Åke Lundins (S) återremissyrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition enligt fastslagen propositionsordning och finner att arbetsutskottet 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

______ 

Kopia: Akten 
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§ 93/20 KS/2020/0216/315 

Svar på väckt ärende om parkeringsplatser vid Segersängs 
station 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

2. Att till balanslistan tillföra: Statusrapport avseende planeringen för var pendeltågsresenärerna ska 
kunna ställa sina bilar vid Segersängs station under de närmaste 5-7 åren. 

Ärendet 
Sorundanet väckte i april 2020 ett ärende i kommunstyrelsen kopplat till parkering i Segersäng där 
dagens situation beskrivs men också framtida utveckling. Parkeringen i Segersäng har ett stort 

upptagningsområde och människor från till exempel Aska, Källsta, Fituna, Frölunda, Spångbro, 
Sunnerby, Grödby, Trollstamalm och Valsta använder den. Det anges att de parkeringsplatser som 

förut låg längs med Segersängsvägen i byn inte längre går att användas då den grusytan numera är 
inhägnad av byggstaket, vilket gör behovet än större vid pendeltågsstationen. Vad gäller framtida 

utveckling av Segersäng tas förslaget om 54 nya lägenheter samt affärer parallellt med 

infartsparkeringen upp samt utveckling av den västra sidan om järnvägen.  
 

Sorundanet yrkar på följande fyra punkter: 
 1. Att en inventering över behovet av parkeringsplatser vid infartsparkering vid Segersängs 

 station genomförs för de närmaste 5-7 åren 

 
 2. Att förvaltningen undersöker och återkommer med ett svar beträffande om det går att 

 utvidga den befintliga parkeringsplatsen utmed spåret och om detta kommer att göras.  
 

 3. Att en översiktlig planering tas fram för var pendeltågsresenärerna ska kunna ställa sina 
 bilar vid Segersängs station under de närmaste 5-7 åren.  

 

 4. Att en tidsplan presenteras för när fler parkeringsplatser kan erbjudas till dem som åker 
 med kollektivtrafiken. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

 

Yrkande 

Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tilläggsyrkandet att förvaltningen en 

gång per kvartal redovisar arbetet med planeringen enligt punkt 3 i Sorundanets yrkande. 
 

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att till 

balanslistan tillföra: Statusrapport avseende planeringen för var pendeltågsresenärerna ska kunna 
ställa sina bilar vid Segersängs station under de närmaste 5-7 åren. 
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Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
 

Proposition 2 
Bifall till Lars-Åke Lundins (S) tilläggsyrkande eller bifall till Harry Bouvengs (M) tilläggsyrkande. 

 

Proposition 

Proposition 1 

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

 
Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med Harry Bouvengs (M) tilläggsyrkande. 
 

________ 

Beslutsunderlag 
Parkeringsplatser vid Segersängs station 

Beslut – KS § 124 2020-04-23 – Ärende gällande parkeringsplatser vid Segersängs station 
Beslut - KS § 359 2019-12-12 - PM - Projekt infartsparkeringar 

Beslut – MSN § 123 2020-05-19 Investering infartsparkering Segersäng 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 94/20 KS/2020/0221/519 

Svar på remiss - Godstrafikplan för Huddinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Ärendet 
Huddinge kommun har tagit fram en godstrafikplan som är en av nio åtgärdsplaner som tillhör 

kommunens trafikstrategi. Planen ska tydliggöra hur kommunen avser att arbeta med 
godstransporter de kommande åren. Alla prognoser pekar på att godstransporterna kommer att 

fortsätta öka i regionen, med anledning av befolkningsökning, expansiva byggplaner och ökad 

konsumtion. Flödena för gods kommer också troligt att ändras i och med stora infrastrukturprojekt 
som till exempel Norviks hamn och Tvärförbindelse Södertörn.  

Den övergripande målbilden för godstrafikplanen är: Vid planering och utveckling av bostäder, 
infrastruktur och verksamheter i en levande stadsmiljö beaktas behovet av varuförsörjning, avfalls- 
och godstransporter. Detta sker på ett sätt som säkerställer tillförlitlighet och minskad miljöpåverkan 
från godstransporterna. 

Planen lyfter fram fyra inriktningar att arbeta mot och fem insatsområden, med ett antal tillhörande 
planeringsriktlinjer. Inriktningarna är följande: 

1. Antalet godstransporter inom exempelvis varuförsörjning, avfalls- och byggtransporter ska 

minimeras trots ett ökat transportbehov. 

2. Framkomlighet, tillgänglighet och goda leveransförhållanden för godstransporter ska  

säkerställas. 

3. Godstransporterna ska vara en naturlig del i kommunens strategiska och fysiska planering. 

4. Godstransporternas negativa påverkan på miljö och klimat ska minimeras.  

Insatsområdena är följande: 

1. Samverkan 

2. Leveransförhållanden och markanvändning 

3. Logistik 

4. Godstransporter i den kommunala planeringen 

5. Hållbara transporter 

Godstrafikplanen tydliggör kommunens utmaningar och ger vägledning för prioriteringar och 

satsningar inom ett flertal områden, såsom nyttjande av gaturummet, effektiv logistik, hållbara 
transporter, samverkan och hur godstransporterna ska bli en del i kommunens planering. Planen ser 

samverkan, harmoniserade krav och regleringar i närliggande kommuner och regioner som en viktig 
del av utvecklingen men också inkludering i den egna samhällsbyggnadsprocessen. 

Exempel på åtgärder med hög prioritet som föreslås i planen är bland annat att verka för ett 
godstransportråd, utreda behovet av uppställnings- och konsolideringsytor, systematisera arbetet 

med masshantering i kommunen och verka för att öka kunskapen om godstransporter internt i 
kommunen. 

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

_____ 

Kopia: Akten 
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§ 95/20 

Svar på - Samrådsremiss för ombyggnad av väg 73 

Västerhaninge - Nynäshamns delen tpl Älgviken-Fors i 
Västerhaninge och Nynäshamns kommun, Stockholms län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Ärendet 
Sträckan Nynäshamn – Västerhaninge är beslutad som elvägspilot i den Nationella planen. Den 

befintliga anläggningen ska tillföras en ny funktion, elväg, så att lastbilstrafiken, som den nya 
funktionen är avsedd för, ska kunna ladda elkraft dynamiskt under färd. Sträckan har av 

Trafikverket bedömts ha goda förutsättningar för att anlägga en första permanent anläggning för 
elväg. Befintlig väg 73 har två körfält i båda riktningarna med möjlighet att elektrifiera den ena och 

lämplig mängd trafik. Tidigare kända lämningar kan komma att beröras av projektet. Även kända 

naturvärden kan komma att beröras.  
 

Med utgångspunkt från de transportpolitiska målen har Trafikverket formulerat följande projektmål 
för anläggningens funktion i färdigställt skick:  

• möjliggjort för fossilfria transporter  
• bidragit till utvecklingen av miljösmarta transporter för tung trafik  

• skapat en trafiksäker och robust anläggning för vägtrafikanter  

• minimerat påverkan för övrig trafiks kapacitet i drift  
• möjliggjort för att lastbilar kan ladda dynamiskt under färd med en elektrifieringsgrad runt 50%  

• harmoniserats med omgivande landskap, kultur- och naturmiljö 
 

Ett riksintresse kan komma att påverkas, NRO01030 Muskån- Hammersta-Häringe, vid den plats  

där väg 73 passerar över Muskån. Här behöver hänsyn tas så att inte områdets naturvärden 
påverkas enligt Trafikverket. Konsekvenserna för naturmiljön efter sträckningen kommer att kunna 

bedömas mer ingående efter att den planerade naturvärdesinventeringen (NVI:n) är utförd. 
Trafikverket bedömer att en elväg, vilket även gäller oavsett vald teknik, kan utformas för  

god anpassning till omgivningen, naturmiljön och kulturmiljön utan att medföra en betydande 

miljöpåverkan. 
 

Ett antal frågeställningar listas som särskilt viktiga i det fortsatta arbetet med vägplanen:  
• Beslut om teknikval 

• Utformning av planerade åtgärder och anpassning till befintlig miljö 
• Åtgärders påverkan på boendemiljön och hälsan: De olika teknikvalens påverkan på ljudnivån, 

luftkvaliteten och elektromagnetiska fält. 

• Åtgärders påverkan på vattenskyddsområde och grundvatten 
• Åtgärders påverkan på kulturmiljön 

• Åtgärders påverkan på naturmiljö 
• Störningar under byggtiden 

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

Kopia: Akten  
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§ 96/20    KS/2020/0219/340 

Svar på remiss - Hållbar slamhantering, SOU 2020:3                                              

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i Bilaga 1 som kommunens remissvar. 

Remissvaret innebär att kommunen förespråkar alternativ 2 i betänkandet, med ett förbud mot 
spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalité på 
jordbruksmark. 

Ärendet 
I januari 2020 överlämnade Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 
avloppsslam sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen.  

Kommunstyrelseförvaltningen har till detta yttrande tagit emot synpunkter från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att 

 VA-avdelningen ser positivt på att betänkandet påpekar behovet av att fortsätta och 

utveckla befintliga kvalitetssystem med proaktivt kvalitetsarbete med uppströmsfrågor som 
Revaq. 

 VA-avdelningen förespråkar alternativ 2 i betänkandet, med ett förbud mot spridning av 

avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god kvalitet på jordbruksmark. 

 VA-avdelningen avråder från alternativ 1 i betänkandet, förbud mot allt spridning av 

avloppsslam. 
 

Vidare bedömer VA-avdelningen att det fortsatta arbetet i enlighet med alternativ 2 är förenligt med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen välkomnar betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) som nu 
har överlämnats till regeringen. Förvaltningen gör i sak ingen annan bedömning än VA-avdelningen 

utan ställer sig bakom avdelningens synpunkter, vilket återspeglas i förslaget till remissvar enligt 
bilaga 1. 

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

Yrkande 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att det 
förtydligas i beslutet att remissvaret innebär att kommunen förespråkar alternativ 2 i betänkandet, 

med ett förbud mot spridning av avloppsslam men med undantag för spridning av slam med god 
kvalité på jordbruksmark. 

Propositionsordning 
Proposition 1 
Bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.  

 

Proposition 2 
Bifall eller avslag till Lars-Åke Lundins (S) tilläggsyrkande. 
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Proposition 
Proposition 1 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 

Proposition 2 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med Lars-Åke Lundins (S) tilläggsyrkande. 
______ 

Kopia: Akten 
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§ 97/20     KS/2019/0089/209 

Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning 2020                                              

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

Sammanfattning 
Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige 2018-02-14 (§ 29). De anger totalt 

21 mål för bostadsförsörjningen med en eller flera åtgärder kopplade till varje mål. Den här 

uppföljningen berör åtgärderna. Bostadsbyggandet i kommunen är i huvudsak på rätt väg, med en 
historiskt stor planberedskap.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

______ 

Kopia: Akten 
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§ 98/20     KS/2018/0488/260 

Markanvisning inom kvarteret Valkyrian, Nynäshamns kommun                                              

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Bakgrund 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-08-23 att lämna ett positivt planbesked 

(MSN/2015/0145) för bostadsbebyggelse inom kvarteret Valkyrian. Sökande var ägaren till 
fastigheten Valkyrian 3, Nynäshamnsbostäder AB. Beslutet baserades på att planområdet skulle 

behöva utvidgas och omfatta fler fastigheter än den sökandes fastighet, detta för att kunna 
samordna projekt och parkeringsbehov. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-05 (KS/2018/0237/251) att det positiva planbeskedet skulle 
kompletteras med markanvisning av markområden i anslutning till Valkyrian 3 samt att detta skulle 

drivas i en och samma detaljplan. Beslutet innebar att Nynäshamnsbostäder AB markanvisades 

område enligt figur 1, söder om deras fastighet samt att en markanvisning via tävling eller anbud 
skulle ske enligt figur 2, norr om Valkyrian 3.  

Sedan Kommunstyrelsen tog detta beslut har förvaltningen arbetat vidare med projektet. För att 

kunna markanvisa enligt figur 2 så har förvaltningen behövt ta ställning till hur den befintliga 

byggnaden (parkeringshuset) på platsen ska hanteras.  Med anledning av det arbete som utförs 
inom projektet så anser förvaltningen att beslutet som togs i KS 2018-12-05 behöver ändras. 

Förvaltningen anser inte att det är ekonomiskt framkomligt att gå vidare med att markanvisa för 
bostadsändamål enligt figur 2 i dagsläget.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser inte att det är ekonomiskt framkomligt att gå vidare med att markanvisa för 
bostadsändamål enligt figur 2 i dagsläget. Bedömningen är att de ekonomiska konsekvenserna 

gällande en rivning av befintligt parkeringshus inte kan vägas upp av en intäkt från en 
markanvisning. Förvaltningen anser därmed att det inte är möjligt att markanvisa ytan norr om 
Valkyrian 3 med de förutsättningar som idag finns.  

Sammanfattningsvis innebär detta att förvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att gå ut 

på ett tävlings eller anbudsförfarande för markområdet enligt figur 2 och att det därmed heller inte 
är aktuellt att ta fram en ny detaljplan för detta område tillsammans med ägaren till Valkyrian 3.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

 Ej markanvisa mark norr om Valkyrian 3 

 Upphäva Kommunstyrelsens tidigare beslut från 2018-12-05 (KS/2018/0237/251), vilket 

innebar att det skulle ske en markanvisning av markområdet i anslutning till Valkyrian 3 

samt att båda områdena skulle drivas i en och samma detaljplan. 

_______ 

Kopia: Akten 
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§ 99/20    KS/2020/0263/105 

Revidering av Nynäshamns kommuns grafiska profil 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att:  
1. Godkänna föreslagna revideringar av Nynäshamns kommuns grafiska profil i enlighet med 

tjänsteutlåtandet  

2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 24 maj 2017, §115/17 (Dnr 
KS/2015/0270/105-12) 

3. Godkänna föreslagna revideringar av platsen Nynäshamns kommuns grafiska profil (visuella 
identitet för platsen Nynäshamn) i enlighet med tjänsteutlåtandet  

4. Beslutet enligt punkt 3 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 15 juni 2016, §129 (Dnr 

KS/2015/0270/105-7) 
5. Uppdra åt förvaltningen att genomföra eventuella ytterligare förändringar som krävs för att 

säkerställa god tillgänglighet i kommunikationen. 

Sammanfattning     
Nynäshamns kommun har idag två grafiska profiler, en för kommunorganisationen och en för 

platsen Nynäshamn (Visuell identitet för platsen Nynäshamn). Sedan dessa beslutades har nya 
lagkrav (Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) införts vilket nuvarande grafiska profiler 
inte lever upp till. 

Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i 

mobila applikationer av en offentlig aktör. Det handlar både om webbplatser och om annan digital 
kommunikation så som presentationer och filer som läses digitalt. Sådan digital service ska uppfylla 
kraven att vara 

 möjlig att uppfatta 

 hanterbar 

 begriplig 

 robust. 

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 
2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven. När vi har testat kommunens 

färgpalett mot dessa standarder har vi tydligt sett att de inte lever upp till kraven. En ny färgpalett 
som lever upp till dessa standarder måste därför implementeras innan den 23 september.  

Även typsnitt måste vara lättlästa och möjliga att uppfatta. Kommunens typsnitt Blogscript, är 
förvisso väldigt snyggt, men lever inte upp till krav på läsbarhet och måste därför tas bort helt. 

 
I samband med att de båda profilerna uppdateras av tillgänglighetsskäl bör även en riktlinje för 

särprofilering adderas till kommunens grafiska profil och de två profilerna tydliggöras. 

 
På det stora hela innebär det att den större delen av de tidigare grafiska profilerna bibehålls, men 

att kommunorganisationens grafiska manual får en seriösare framtoning, ett myndighetsuttryck, 
som borgar för seriositet och trovärdighet medan platsen behåller det mer lekfulla uttrycken då det 
är ett koncept som togs fram för att marknadsföra platsen Nynäshamn. 
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§ 99/20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Godkänna föreslagna revideringar av Nynäshamns kommuns grafiska profil i enlighet med 
tjänsteutlåtandet  

2. Beslutet enligt punkt 1 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 24 maj 2017, §115/17 (Dnr 
KS/2015/0270/105-12) 

3. Godkänna föreslagna revideringar av platsen Nynäshamns kommuns grafiska profil (visuella 
identitet för platsen Nynäshamn) i enlighet med tjänsteutlåtandet  

4. Beslutet enligt punkt 3 ersätter beslut fattat av kommunstyrelsen den 15 juni 2016, §129 (Dnr 

KS/2015/0270/105-7) 
5. Uppdra åt förvaltningen att genomföra eventuella ytterligare förändringar som krävs för att 

säkerställa god tillgänglighet i kommunikationen. 
_______ 
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§ 100/20        KS/2020/0017/020 

Personalfrågor 

Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor. 

______ 
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§ 101/20 

Nästa sammanträde 

Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 27 augusti kl. 09.00 

_____ 
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§ 102/20 

Övriga frågor 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det av Socialdemokraterna på kommunstyrelsens 

sammanträde 2020-05-19 väckta ärendet Sommarjobbsgaranti för alla mellan 16-18 år inte ska 
behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17 då ärendet inte har beretts av 
förvaltningen.  

Yrkande 
Lars-Åke Lundin (S) yrkar på att det av Socialdemokraterna på kommunstyrelsens sammanträde 

2020-05-19 väckta ärendet Sommarjobbsgaranti för alla mellan 16-18 år, behandlas vid 
Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17. 

Harry Bouveng (M) yrkar avslag till Lars-Åke Lundins yrkande då ärendet ännu inte har beretts av 
förvaltningen. 

Propositionsordning 
Bifall till Lars-Åke Lundins yrkande eller bifall till Harry Bouvengs (M) yrkande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutar att avslå Lars-Åke Lundins (S) yrkande. 

_____ 

 


