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§ 103/20 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 

Patrik Isestad (S) anmäler fråga om behandling av mål- och budget, frågan tas upp under punkten 
övrig fråga. 

Ett tillägg till dagordningen har sänts ut till arbetsutskottet som ny punkt 130.  

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

______ 
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§ 104/20 KS/2019/0543/061 

Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

om införande av e-förslag under en prövotid om ett (1) år enligt de villkor som redovisas i 
förvaltningens utredning. 

Bakgrund 

Vad är E-förslag? 
E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till kommunens 

webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de vill stödja. 

Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag som inte 
får tillräckligt många röster avslås.  

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

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

Formerna för medborgarförslag är reglerat i kommunallagens 8:e kapitel. Medborgarförslag ska 

väckas i fullmäktige som sedan kan delegera beslutanderätten till annan nämnd. Förslagsställaren 
ska vara folkbokförd i kommunen och förslaget ska lämnas in på papper och vara egenhändigt 
underskrivet.  

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

Ärendet 
Som ett delprojekt till kommunens digitaliseringsprojekt ”Framtagande av digital strategi för 

Nynäshamns kommun” tog en projektgrupp år 2018 fram ett förslag på handlingsplan för ökad 
öppenhet och lättillgänglighet via digitala arenor. I handlingsplanen föreslås att e-förslag införs för 
att skapa ökad delaktighet, öppenhet och engagemang.2  

Samtidigt som digitaliseringsprojektet tog fram handlingsplanen inkom ett medborgarförslag till 

kommunen i mars 2018. Förslagsställaren önskade att hanteringen av medborgarförslag skulle 
reformeras då de idag behandlas oavsett rimlighet och därmed tar upp mycket tid av kommunens 

tjänstemän. Förslagsställaren förslog att Nynäshamns kommun övergick till e-förslag. 
Förslagsställaren menade att ett system som kräver att fler personer står bakom ett förslag avlastar 

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

KS/2018/0162/061-3, sid 4 
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tjänstemännen, ger en större dignitet till förslag som kommer upp till behandling och ökar 
möjligheten till diskussion och dialog med fler involverade.3  

Mot bakgrund av ovanstående interna och externa krav på en reformering av  
medborgarförslagsprocessen togs en rapport fram av kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad 
hantering av medborgarförslag –e-förslag som alternativ metod. I rapporten redogjordes för e-
förslag som metod samt hur andra kommuner arbetat med detta. Kommunstyrelsen beslutade i 

december 2018 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram en process för hur ett 
införande av e-förslag i Nynäshamns kommun skulle kunna se ut.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i juni 2019 redogjort för det pågående arbetet på 
kommunstyrelsens sammanträde.  

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

Bakgrund 

Vad är E-förslag? 
E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till kommunens 

webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de vill stödja. 
Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag som inte 
får tillräckligt många röster avslås.  

På detta sätt får medborgarna en möjlig direktlänk in i den politiska processen där de kan lyfta 
frågor som är viktiga för dem snarare än att invänta att de förtroendevalda väljer att lyfta fram det.4 

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

Formerna för medborgarförslag är reglerat i kommunallagens 8:e kapitel. Medborgarförslag ska 
väckas i fullmäktige som sedan kan delegera beslutanderätten till annan nämnd. Förslagsställaren 

ska vara folkbokförd i kommunen och förslaget ska lämnas in på papper och vara egenhändigt 
underskrivet.  

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

Ärendet 
Som ett delprojekt till kommunens digitaliseringsprojekt ”Framtagande av digital strategi för 
Nynäshamns kommun” tog en projektgrupp år 2018 fram ett förslag på handlingsplan för ökad 

öppenhet och lättillgänglighet via digitala arenor. I handlingsplanen föreslås att e-förslag införs för 
att skapa ökad delaktighet, öppenhet och engagemang.5  

 

                                           
3 Kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad hantering av medborgarförslag - e-förslag som alternativ metod, dnr 
KS/2018/0162/061-3, sid 1 
4 Sveriges Kommuner och regioner, E-förslag – steg för steg, Projekt medborgardialog, 2014, sid 8-13 
5 Kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad hantering av medborgarförslag - e-förslag som alternativ metod, dnr  

KS/2018/0162/061-3, sid 4 
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Samtidigt som digitaliseringsprojektet tog fram handlingsplanen inkom ett medborgarförslag till 
kommunen i mars 2018. Förslagsställaren önskade att hanteringen av medborgarförslag skulle 

reformeras då de idag behandlas oavsett rimlighet och därmed tar upp mycket tid av kommunens 

tjänstemän. Förslagsställaren förslog att Nynäshamns kommun övergick till e-förslag. 
Förslagsställaren menade att ett system som kräver att fler personer står bakom ett förslag avlastar 

tjänstemännen, ger en större dignitet till förslag som kommer upp till behandling och ökar 
möjligheten till diskussion och dialog med fler involverade.6  

Mot bakgrund av ovanstående interna och externa krav på en reformering av  
medborgarförslagsprocessen togs en rapport fram av kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad 
hantering av medborgarförslag –e-förslag som alternativ metod. I rapporten redogjordes för e-
förslag som metod samt hur andra kommuner arbetat med detta. Kommunstyrelsen beslutade i 

december 2018 att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att arbeta fram en process för hur ett 
införande av e-förslag i Nynäshamns kommun skulle kunna se ut.  

Kommunstyrelseförvaltningen har i juni 2019 redogjort för det pågående arbetet på 
kommunstyrelsens sammanträde.  

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

om införande av e-förslag under en prövotid om ett (1) år enligt de villkor som redovisas i 
förvaltningens utredning. 

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren föredrar ärendet.  

______  

Kopia: Akten 

 
  

                                           
6 Kommunstyrelseförvaltningen, Ändrad hantering av medborgarförslag - e-förslag som alternativ metod, dnr 
KS/2018/0162/061-3, sid 1 
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§ 105/20 KS/2019/0108/061 

Svar på medborgarförslag om att göra det möjligt att lämna 

medborgarförslag i ett webbformulär 

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

Ärendet 
Medborgarförslag har inkommit från Niclas Sjögren om att det ska vara möjligt att lämna 
medborgarförslag elektroniskt, till exempel via e-post eller ett webb-formulär.  

 
Kommunfullmäktige besvarade 2019-02-14, § 28, ett medborgarförslag angående förändring av 

hantering av medborgarförslag, förslagsställaren föreslog införande av e-förslag som ett alternativ.  

I svaret hänvisades till en pågående utredning om införande av e-förslag.  
 

Kommunstyrelseförvaltningen har nu avgett ett förslag om införande av e-förslag under en prövotid 
om ett år. E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till 

kommunens webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag 

de vill stödja. Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De 
förslag som inte får tillräckligt med röster avslås. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag om att införa e-förslag. 
_______ 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslaget 

Utredning om e-förslag 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-14 § 28 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 106/20 KS/2015/0220/265 

Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat 

på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, 
Stora Vika kalkbrott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 

av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 

 
att kommunstyrelseförvaltningen (planeringsavdelningens enhet för mark- och exploatering) får i 

uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens 
värdering  

 
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 

markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 

reservatsbildande. 
 

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

 

Ärendet 
Nedan sammanfattas ärendets handläggning från 2015 och fram till idag. Här beskrivs också 

värdering av mark, framtida kostnader för drift och underhåll och de alternativ som förvaltningen ser 
som möjliga.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med någon av 
nedanstående alternativ: 

 
Alternativ 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

 
att kommunstyrelseförvaltningen (planeringsavdelningens enhet för mark- och exploatering) får i 

uppdrag att gå vidare med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens 
värdering  

 

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

reservatsbildande 
 

Alternativ 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott avslutas 

 
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilket av alternativen 2 a-c 

som är lämpligt att gå vidare med. 



 

PROTOKOLL Sida 10(47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Föredragning 
Planeringschef Mikael Gustafsson föredrar ärendet.  

 

Yrkande 
Ordförande Harry Bouveng (M) yrkar bifall till beslutsalternativ 1 med tillägget att uppdra till 

kommunstyrelseförvaltningen att återrapportera om markförhandlingarna vid något av de närmaste 
sammanträdena.  

 
_______ 

Beslutsunderlag 
MSN_2015_1004_265 - Expediering av beslut, Beslut om fortsatt process gällande bildande av 
naturreservat på del av fastigheterna Stora Vika 6_1 och Stora Vika 6_29, Stora Vika kalkbrott .msg 

Karta.pdf 
Översikt alternativ och konsekvenser.pdf 

MSN 2020-06-16 § 159.pdf 

2015.1004 signerat.pdf 
 

Skickas till 
Akten  
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§ 107/20 KS/2020/0288/000 

Svar på remiss - Nynäshamns Kommuns Idrottsprogram 2021-

2024 

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

Ärendet 
Kommunstyrelsen har från barn- och utbildningsförvaltningens kultur- och fritidsavdelning fått 
möjlighet att yttra sig om Nynäshamns kommuns idrottspolitiska program 2021-2024. Remissen ska 

vara besvarad senast den 3 september 2020. 
 

Sammanfattning av synpunkterna: 

 - Förslag på omformulering av och tillägg i texten för att syftet med mål och aktiviteter ska bli 
tydligare. 

- Förslag att punkten ”Föreningarna ska vara välkomnande och engagera sig i medlemmarna oavsett 
bakgrund, ålder, kön, förmåga eller andra förutsättningar” ska kompletteras med begrepp utifrån 

diskrimineringsgrunderna. 

- Att texten under rubriken ”Utvecklingsområden” omformuleras så att syftet tydliggörs, samt att om 
möjligt redovisa plan för hur utvecklingen ska gå till. 

- Under rubriken ”Uppföljning” saknas för flera av punkterna en tidpunkt för när uppföljning ska ske, 
detta bör förtydligas. Vidare är det otydligt vad som följs upp i och med uppföljningen enligt 

punkterna. Är det målen i det idrottspolitiska programmet som följs upp och följs alla mål upp vid 
varje uppföljning? Detta bör förtydligas. 

- Idrottsspecifika begrepp bör förklaras, exempelvis: spontanidrottsytor, organiserad spontanidrott, 

breddidrott och parasport. 
- Att under egen rubrik förtydliga hur samverkan mellan kommunen och föreningar ser ut och på 

vilket sätt föreningarna har fått möjlighet att påverka programmets innehåll. 
- Layouten behöver revideras utifrån den grafiska profilen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anta förvaltningens remissvar som sitt eget. 
2. punkten omedelbart justeras. 

 

Föredragning 
Kultur- och fritidschef Agneta Ström Granlund föredrar ärendet.  

_______ 

Beslutsunderlag 
Remissversion – Nynäshamns kommuns idrottspolitiska program 

Svar på remiss – Nynäshamns kommuns idrottspolitiska program 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 108/20 KS/2020/0287/000 

Svar på remiss - Kulturprogram för Nynäshamns kommun 
2021-2024 

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

 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag till kulturprogram för Nynäshamns kommun. 

Kommunstyrelsen har getts möjlighet att senast den 3 september 2020 yttra sig över förslaget. 
Förslag har även remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden samt en referensgrupp med kulturaktörer. 
 

Efter remissrunda, sammanställning och beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer förslaget att 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 

1. anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kultur- och fritidsavdelningen. 
 

2. beslutet justeras omedelbart. 

 
Föredragning 

Kultur- och fritidschef Agneta Ström Granlund föredrar ärendet. 
_______ 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 109/20 KS/2020/0289/003 

Svar på remiss gällande nytt bidragsreglemente för 

Nynäshamns kommun 

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

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har tagit fram ett förslag på nytt bidragsreglemente för Nynäshamns 
kommun. Kommunstyrelsen har getts möjlighet att senast det 3 september 2020 yttra sig över 

förslaget. Förslag har även remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, en referensgrupp med idrottsföreningar, en referensgrupp med 

kulturaktörer samt till kommunjurist. 

 
Efter remissrunda, sammanställning och beslut i kultur- och fritidsnämnden kommer förslaget att 

skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 

1.  anta förvaltningens remissvar som sitt eget och överlämna det till kultur- och fritidsavdelningen. 
 

2.  beslutet justeras omedelbart. 

 
Föredragning 

Enhetschef Kultur- och fritid Sune Hamrin föredrar ärendet.  
 

______ 

Beslutsunderlag 
Remiss – Nytt bidragsreglemente för Nynäshamns kommun, KS/2020/0289/003-1 

Tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga, KS/2020/0289/003-3 
Förtydligande angående remissen, KS/2020/0289/003-4 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 110/20 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 avsluta ärendet hos kommunstyrelsen, och skicka en kopia på 
förslaget till socialnämnden. 

Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 april 2020, § 122, väckes ett ärende om att tillfälligt, 
under pågående Covid-19-pandemi, inrätta en tjänst som digital coach för att stödja enskilda i 

användandet av digitala tjänster. Av förslaget framgår att den digitala coachen i första hand ska 
hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning med att beställa och umgås på ett digitalt sätt, 

vilket leder till mer självständiga liv för dessa personer. 

 
Ärendet utreddes av förvaltningen (se tjänsteutlåtande daterat den 27 maj 2020) och behandlades 

av kommunstyrelsen den 17 juni 2020, § 165. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet 
med den motivering som framkommer av protokollsbilaga G. Kommunstyrelsen ansåg bland annat i 

att intentionerna med förslaget hade misstolkats i tjänsteutlåtandet och att det behövdes en vidare 

utredning av behovet av digitalt stöd för målgrupper inom kommunen. I protokollsbilagan 
förtydligades även att förslaget enbart gällde digital coach för äldre, samt att förslaget innebar att 

redan befintlig personal inom vård- och omsorg skulle utbildas för att kunna sprida kunskap till 
äldre. 

 
I Nynäshamns kommun är det socialnämnden som enligt nämndens reglemente ansvarar för 

socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Nämnden är även anställningsmyndighet för 

personalen vid sin förvaltning och ansvarar, med vissa undantag, för personal- och arbetsmiljöfrågor 
för dessa. 

 
I de fall kriser inte kan hanteras av den ordinarie kommunala organisationen kan kommunen med 

stöd av Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap, LEH, centralisera viss beslutanderätt för att möjliggöra ett snabbt, 
effektivt och enkelt beslutsfattande. Centraliseringen innebär att kommunens krisledningsnämnd 

övertar verksamhetsområden och beslutanderätt från andra nämnder. Detta får dock bara ske i den 
utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 

 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skrift ”Juridisk vägledning – Kommuner och 

regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser” kan till exempel ett beslut i 

krisledningsnämnd motiveras av att situationen kräver en snabb och koordinerad hantering i olika 
nämnder. 

 
År 2018 anordnade Socialnämnden tillsammans med ABF, och med hjälp av sommarjobbsungdomar, 

träffar med temat ”IT för äldre”. Med anledning av pågående pandemi är det inte möjligt att 

genomföra liknande aktiviteter i år då sommarjobbsungdomar inte kan arbeta i socialförvaltningens 
verksamheter; detta både för att skydda ungdomarna och riskgrupper. 

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

förslaget till socialnämnden. 
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Yrkanden 
Ordförande Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till att-satserna i sitt förslag som väcktes den 23 april 2020. 

 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall till sitt eget yrkande eller bifall till Patrik Isestads (S) 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förvaltningens förslag. 

 
______ 

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

 

Skickas till 
Akten 
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§ 111/20 KS/2019/0407/002 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

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

2. upphäva kommunstyrelsens gällande delegationsordning från och med den 1 oktober 2020. 
3. rekommendera övriga nämnder att revidera delegationsordningen i enlighet med 

kommunstyrelsens delegationsordning. Revidering genomförs där det är möjligt utifrån 
nämndernas reglemente. 

 

Protokollsanteckning 
Patrik Isestad (S) deltar inte beslutet.  

Sammanfattning 
För att delegationsordningen ska vara enklare att läsa är delegaterna i delegationsordningen inte 
längre förkortade. Delegationens lagstöd har flyttats och står nu under kolumnen lagstöd. SKR:s 

underlag för byggnadsnämndens delegationsordning har använts för att omformulera delegationer. 
Störst förändringar och tillägg har gjorts beträffande Ekonomisk förvaltning, Upphandlingsärenden, 

Fastighetsärenden som tillkommer kommunstyrelsen som fastighetsgäst samt Arbetsuppgifter 
övertagna från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt 30 § i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

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

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

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

nämndernas reglemente. 
 

Föredragning 
Kanslichef Christian Wigren föredrar ärendet. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att göra några 
redaktionella ändringar i förslaget till kommunstyrelsens behandling av ärendet.   
_______ 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 112/20 KS/2020/0271/344 

Investeringsbeslut överföringsledning mellan Segersäng och 

Ekeby och kommunalt vatten och avlopp i Ekeby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ut överföringsledningar för vatten 

och spillvatten mellan Segersäng och Ekeby, samt distributionsledningar inne i Ekeby. 
 

2. Ianspråkta totalt 80 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens 
investeringsplan 2020-2023 för VA-utbyggnad och exploateringar. Projektet finansieras av 

anläggnings- och brukningsavgifter. 
 

Ärendet 

Nynäshamns kommun har av Länsstyrelsen fått ett föreläggande om att inrätta verksamhetsområde 

för allmänna vattentjänster i Ekeby enlig 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 
Verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster för vatten- och spillvatten inrättas när 

utbygganden av överföringsledningar mellan Segersäng och Ekeby och distributionsnät i Ekeby är 
färdigställt. Överföringsledningen kommer även att kunna nyttjas av Segersängs företagsby och av 

Landfjärden om det ska anslutas i framtiden. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ut överföringsledningar för vatten 

och spillvatten mellan Segersäng och Ekeby, samt distributionsledningar inne i Ekeby. 
 

2. Ianspråkta totalt 80 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens 
investeringsplan 2020-2023 för VA-utbyggnad och exploateringar. Projektet finansieras av 

anläggnings- och brukningsavgifter. 
 

Yrkanden 

Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet dras tillbaka för en noggrannare beredning hur denna 
investering möter EU:s ramdirektiv, ytvattenplan samt framtida exploatering.   

 
Ordförande Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag eller bifall till Patrik Isestads (S) 

yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förvaltningens förslag.  
 
_______ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Msn §130 

Investeringskalkyl 
Protokoll msn §130 
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Skickas till 
Akten 
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§ 113/20 KS/2020/0310/260 

Markanvisningsavtal avseende del av Utveckling av centrala 

och södra Ösmo, etappområdet Hallängen - Titania AB 

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

7 augusti 2020.  

Ärendet 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2019, § 264, om att genomföra markanvisning i 
samhällsbyggnadsprojektet Utveckling av centrala och södra Ösmo genom en markanvisningstävling 

för del av fastigheten Vansta 5:2 m fl. Markanvisningen omfattar ett olokaliserat markområde inom 

projektets etappområde Hallängen. Föreslaget markanvisningsavtal avser det olokaliserade 
markanvisningsområdet och innehåller cirka 10 000 kvm ljus bruttoarea bostäder (ljus bruttoarea 

som avses enligt definition i bilaga till markanvisningsavtalet), motsvarande cirka 100 lägenheter 
med fri upplåtelseform.   

 

Markanvisningstävlingen utgick från ett antal olika bedömningskriterier och att anbuden uppfyllde 
villkoren i tävlingsinbjudan. Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2020, § 133, om att tilldela 

markanvisningen till Titania AB. Bolaget ska efter att detaljplanen och fastighetsbildningsbeslut 
vunnit laga kraft erlägga en köpeskilling om 3 500 kronor per kvm ljus bruttoarea. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget markanvisningsavtal 

med Titania AB inom del av fastigheten Vansta 5:2 m fl, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad den 
7 augusti 2020.  

 
 

Yrkanden 

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förslaget. 
Ordförande Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 
Proposition 

Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag och finner att 

arbetsutskottet beslutat att bifalla förslaget.  
_______ 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive bilagor 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 114/20 KS/2020/0297/251 

Ny moderbolagsborgen som säkerhet för åtagande i 

marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del 
av Nynäshamn 2:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ny moderbolagsborgen från Andersson Company i Stockholm 
Aktiebolag, org.nr. 556432-8473 till dotterbolaget BTH Bostad AB org.nr. 556737-3096 som säkerhet 

för åtaganden i marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, 

godkänns.  
 

Beslutet fattas med stöd av § 8 pkt 13 Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunfullmäktige 2019-05-16, § 94.   

Ärendet 
Kommunfullmäktige har 2019-03-14 § 42 godkänt marköverlåtelse- och genomförandeavtal för 
Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 mellan Nynäshamns kommun och exploatören BTH Bostad AB, 

org. nr 556737-3096. Som säkerhet för exploatörens åtaganden enligt avtalet, har UNIKABOXEN 
Aktiebolag org. nr 556320-8452 utfärdat en moderbolagsborgen till förmån för Nynäshamns 

kommun.  
 

Bolaget BTH Bostad AB har haft ett ägarskifte för att renodla bolaget mot bostadsutveckling och 

separera det från BTH Bygg AB. Ny operativ ägare är RO Properties AB org. nr 559194-2726. 
Andersson Company i Stockholm Aktiebolag, org. nr 556432-8473 är den finansiella aktören bakom 

bolagen och BTH Bostad vill därför ersätta UNIKABOXEN Aktiebolag (under namnändring till BTH 
Management AB) med Andersson Company i Stockholm Aktiebolag avseende den 

moderbolagsborgen som är kopplad till marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.  Bifogad 

koncernstruktur för UNIKABOXEN illustrerar den koncernstruktur som BTH Bostad AB tidigare var en 
del av, och bifogad koncernstruktur för BTH Bostad AB, RO Properties AB och Andersson Company i 

Stockholm AB illustrerar den nya koncernstrukturen för BTH Bostad AB.  
 

Det nu föreslagna bytet av moderbolagsborgen beror enbart på en strukturell förändring av 

bolagsägandet i exploatörens koncern. Strukturförändringen påverkar inte marköverlåtelse- och 
genomförandeavtalets innehåll, avtalet omfattar samma rättigheter och skyldigheter och bolagsbyte 

påverkar inte genomförande och finansiering av allmänna anläggningar. Den nya 
moderbolagsborgen ersätter tidigare moderbolagsborgen från UNIKABOXEN Aktiebolag, org.nr 

556320-8452 till BTH Bostad AB org. nr. 556737-3096.  
 

Beslutet innebär inga kostnader för Nynäshamns kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ny moderbolagsborgen från Andersson Company i Stockholm 

Aktiebolag, org.nr. 556432-8473 till dotterbolaget BTH Bostad AB org.nr. 556737-3096 som säkerhet 
för åtaganden i marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, 

godkänns.  

 
Beslutet fattas med stöd av § 8 pkt 13 Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av 

kommunfullmäktige 2019-05-16, § 94.   
______ 
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Beslutsunderlag 
Presentation Andersson Company i Stockholm Aktiebolag 

Presentation RO Properties  
Koncernstruktur UNIKABOXEN AB 

Koncernstruktur BTH Bostad AB 
Koncernstruktur RO Properties AB 

Koncernstruktur Andersson Company i Stockholm AB 

Årsredovisning 2019 Andersson Company i Stockholm AB 
 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 115/20 KS/2020/0097/061 

Svar på medborgarförslag angående sprickor i arbetsvägen 

ovanför bangården vid Norviks hamn 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. medborgarförslaget anses som besvarat, 

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

Bakgrund 
2020-01-20 mottog kommunstyrelsen ett medborgarförslag gällande en önskan om att kommunen 

ska reparera delar av en arbetsväg som anlagts i samband med bygget av järnvägsspåret ut mot 
Norviks hamn (bilaga 1). 2020-02-13 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten i 
ärendet till Kommunstyrelsen.  

Ärendet 
I samband med bygget av industrispåret ut till Norviks hamn anlades en arbetsväg uppe på 

bergskanten väster om spåret (mot Alhagen). Vägen går längs kommunens fastighet Kalvö 1:10 och 
fortsätter in på Stockholms Hamnars fastighet Kalvö 1:25.  

Efter att medborgarförslaget inkommit kontaktade förvaltningen Stockholms Hamnar gällande 
medborgarförslaget. Stockholms Hamnar har sedan dess ombesörjt en reparation av den skadade 

delen av vägen (bilaga 2). Stockholms Hamnar och kommunen genomförde 2020-03-26 en 
gemensam syn av den del av vägen som ligger på kommunens fastighet Kalvö 1:10 (bilaga 3).  

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

Det är inte möjligt att återställa naturmarken som tagits i anspråk för bygget av vägen till 

ursprungligt skick. Kommunen och Stockholms Hamnar är därför eniga om att vägen ska bli kvar då 
den tillgängliggör platsen för allmänhet och därmed skapar ett mervärde för kommunens invånare.  

Det framgår i planhandlingarna att delar av det som i plankartan omfattas av bestämmelsen natur 
längs järnvägsspåret kan komma att ianspråktas för att möjliggöra planens genomförande. Därför 

har kommunen som fastighetsägare hitintills bedömt att vägens uppkomst och närvaro är förenlig 
med detaljplanen och att åtgärden inte är lovpliktig.  

I de flesta planlagda naturområden förekommer det upptrampade stigar och skogsvägar som 
allmänheten nyttjar. Nyttjandet av denna väg bör ses på med samma förutsättningar då den enligt 

detaljplanen omfattas av bestämmelsen natur. Förhoppningen är att det med tiden mer och mer ska 
upplevas som en naturväg. 

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

Kommunens stadsmiljöavdelning ansvarar för drift och skötsel av allmän platsmark inom gällande 

detaljplan. Uppstår det framtida skador på vägen eller andra önskemål kopplat till vägen får det ske 
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en separat bedömning av vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida. Vägen kommer inte 
ingå i ordinarie drift- och underhållsplan.    

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

medborgarförslaget kan anses vara besvarat.  

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

Yrkande 

Ordförande Harry Bouveng (M) yrkar bifall förslaget med tillägget att kommunstyrelsen föreslås 
besluta att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda vägens framtida status. 

Proposition 

Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att 
arbetsutskottet har beslutat att bifalla yrkandet. 

_______ 

Kopia:  

Akten 
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§ 116/20 KS/2020/0190/214 

Planbesked Nynäshamn 2:133 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att återremittera förslaget för att undersöka möjligheten 

att Nynäshamnsbostäder tillsammans med fastighetsägare inom området ”Glasberget” kan bekosta 
ett framtagande av ett planprogram.  

Ärendet 
Bebyggelsen i närområdet består till största delen av radhus byggda under 1980- och 90-talen. De 

ligger i allmänhet längs små lokalgator som angör till Sandskogsvägen. Själva vägen omges 
mestadels av skog och har idag inte karaktären av en stadsgata. Om området ska utvecklas till 

blandad stadsbebyggelse så behöver det tillskott av byggnader som ligger med framsidan mot gatan 

och skapar ett avgränsat gaturum. En större blandning av byggnadstyper är lämplig, men bör 
tillkomma på ett genomtänkt sätt. 

 
Den föreslagna bebyggelsen är lamellhus av den typ som kallas tjockhus, det vill säga hus med 

enkelsidiga lägenheter på vardera sida av trapphuset. Höjden skiljer sig kraftigt mot närliggande 

bebyggelse i ett eller två plan.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av nedanstående alternativ: 

 

Alternativ A:  
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked. En ny ansökan kan behandlas då det finns en 

större plan för området i form av t ex ett planprogram.  
 

Alternativ B: 

1. Kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked. Detaljplaneringen ska dock sätta igång först då ett 
planprogram tagits fram för att samordna frågor om natur- och kulturmiljöer, trafik och lokalisering 

av bebyggelse.  
2. Kommunstyrelsen beställer därmed ett planprogram från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

3. Kostnaden för planprogram belastar planeringsavdelningens budget för interna detaljplaner, 
medan detaljplanen bekostas av sökanden. Detaljplanen beräknas kunna antas år 2025.  

 

 
Yrkande 

Ordförande Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (L) yrkar att ärendet återremitteras för att 
undersöka möjligheten att Nynäshamnsbostäder tillsammans med fastighetsägare inom området 

”Glasberget” kan bekosta ett framtagande av ett planprogram. 

 
Proposition 

Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till hans eget yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat att bifalla yrkandet.  

_______ 
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Beslutsunderlag 
Ansökan 

PM Planbesked Sandskogsvägen med bilaga 

Bilaga med information om prioritering och finansiering av internt finansierade detaljplaner 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 117/20 KS/2020/0206/214 

Planbesked på fastigheten Trehörningen 23, Nynäshamn 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om planbesked. 

 
Protokollsanteckning 

Patrik Isestad (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Nynäshamns Fastighets AB har den 2020-04-16 lämnat in en ansökan om planbesked på fastigheten 
Trehörningen 23 i Nynäshamn.  

  

Syftet är att uppföra ca 20 bostäder i fyra byggnader i parken på Trehörningen. Byggnaderna 
föreslås placeras i backen väster om vattentornet, mot Oskarsgatan. Marken är planlagd som park 

tillhörande den tidigare vårdinrättningen i detaljplan DP743, antagen av kommunfullmäktige år 
1993. Den gällande detaljplanen syftar till att bevara miljön på Trehörningen och innehåller ett antal 

bestämmelser om skydd av byggnader och uterum. Detaljplanen anger att hela planområdet är en 

värdefull miljö och att ingen ny (oexploaterad) mark ska tas i anspråk för bebyggelse. I den 
fördjupade översiktsplanen pekas inget utvecklingsområde för ny bebyggelse ut på Trehörningen. 

 
Yrkanden 

Ordförande Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till ansökan om planbesked. 

 
Proposition 

Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutat att bifalla yrkandet. 
_________ 

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

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 

PM planbesked Trehörningen 23 

 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 118/20 KS/2020/0096/019 

PM om bostadsmarknaden 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
PM om bostadsmarknaden 2020 har sänts ut som information till arbetsutskottet. Informationen 
kommer också att sändas ut till kommunstyrelsen vid nästa sammanträde.  

______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 119/20 KS/2020/0282/373 

Samrådsyttrande avseende kraftledningar Nynäshamn - 

Västerhaninge - Solberga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 
samrådet.  

Ärendet 
Vattenfall planerar att spänningshöja den kraftledning som går mellan Nynäshamn och Solberga. 
Insatsen är en del av ett större projekt för att höja elnätets kapacitet i Stockholmsregionen, som 

idag är ansträngt. Den aktuella ledningen är en av två regionala ledningar som förser Nynäshamn 
med el. Även den andra ledningen mellan Nynäshamn och Kolbotten ska spänningshöjas.  

 

Spänningshöjningen ska huvudsakligen ske genom mindre tekniska åtgärder på befintliga ledningar. 
Det medför mycket liten påverkan på omgivningen. I den södra delen av ledningen, från 

Nynäshamn och ungefär 3,5 km norrut, behöver en ny ledning byggas parallellt med den gamla. 
Därefter monteras den gamla ledningen ner och skogsgatan får delvis växa igen. Man har även 

undersökt alternativa sträckningar för vissa delsträckor.  

 
För att genomföra åtgärderna behöver Vattenfall nätkoncession. Ansökan prövas av 

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

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

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

miljökonsekvensbeskrivningen behöver behandla.  
 

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

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

samrådet.  
_______ 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag 

Skickas till 
Akten 
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§ 120/20 KS/2020/0283/373 

Svar på samråd enl kap 6 miljöbalken om planerat 

kraftledningsprojekt Nynäshamn-Nynas raffinaderi 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 
samrådet. 

Ärendet 
Vattenfall planerar att spänningshöja den kraftledning som går mellan kraftstationen Nynäshamn 
och Nynas raffinaderi. Insatsen är en del av ett större projekt för att höja elnätets kapacitet i 

Stockholmsregionen, som idag är ansträngt. Spänningshöjningen ska ske i befintlig dragning genom 
mindre tekniska åtgärder. Effekterna bedöms som obetydliga. 

 

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

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

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

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

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

sig.  
 

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

_____ 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 121/20 KS/2020/0267/011 

Svar på remiss - Hållbara städer och samhällen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att besvara remissen genom att 

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

 

Ärendet 
Kommuner och regioner spelar en avgörande roll och har ett stort ansvar när det handlar om att 
möta dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar. Det är därför viktigt att det finns ett stöd för 

kommuner och regioner som gör det möjligt för dem att i sin ordinarie styrning och ledning 

integrera och förstärka hållbar utveckling, samt främja samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 

För att underlätta en ständig förbättring av kommuners och regioners förmåga att ta sig an 
samhällets utmaningar har SIS (Svenska Institutet för Standarder) tagit fram en standard med 

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

Det övergripande syftet med standarden är att ge vägledning till förtroendevalda och 

tjänstepersoner i kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, 
integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s 
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.  

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

kommuner och regioner, kommuner och regioners olika behov, förutsättningar, utmaningar och 
möjligheter när det gäller att bedriva ett hållbarhetsarbete samt den roll som politiken, 
förvaltningen, verksamheterna och intressenterna spelar i genomförandet.  

Standarden innehåller även en beskrivning av de globala hållbarhetsmålen och vad som är 
utmärkande för genomförandet av Agenda 2030. Vidare presenteras en modell utvecklad 
av OECD, med åtta komponenter som är betraktade som framgångsfaktorer för en 
samstämmig politik för hållbar utveckling, som ger vägledning för genomförandet i 
kommuner och regioner. 
 
 Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till förslaget och ser att SIS-standarden kan komma att 

utgöra ett viktigt verktyg i kommunens lokala hållbarhetsarbete i framtiden. Förslaget upplevs som 
genomarbetat och konkret med fokus på styrning och ledning, vilket är välkommet. Förvaltningens 
sammanfattade bedömning är att kommunen bör tillstyrka förslaget utan kommentarer.  

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

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

________    

Beslutsunderlag 
Bilaga 1_Svarsblankett  

ftSS_854000_2020 
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Skickas till 
Akten  
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§ 122/20 KS/2020/0053/434 

Svar på remiss - Ansökan om skottlossningstillstånd, Sågsten 

1:20 och 1:139 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till 
Polismyndigheten. 

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

skyddsjakt på fastigheterna kommer ursprungligen från Sågstens tomtsamfällighetsförening.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunstyrelseförvaltningens yttrande till 

Polismyndigheten. 
________ 

Beslutsunderlag 
Ansökan + intyg och karta 

Skickas till 

Akten  
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§ 123/20 KS/2020/0232/519 

Svar på remiss - Sjötrafikutredning del 1 

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

Ärendet 
Syftet med sjötrafikutredning del ett, som Trafikförvaltningen Region Stockholm har tagit fram, är 

att utreda behovet av sjötrafik med planeringsår 2025 med en framåtblick på cirka 10 år. I del ett  
av sjötrafikutredningen ligger fokus på sjötrafikens trafikala uppbyggnad, behov av resor med 

sjötrafik i regionen samt mål för sjötrafiken. Sjötrafikutredning del två kommer att fokusera på det 
tonnage som är nödvändigt för att utföra de uppgifter och uppnå de förmågor som identifieras i del 

ett. I dagsläget dimensioneras trafiken och fartygen efter det rådande behovet av resor under 

sommarmånaderna, vilket innebär att det är relativt få men kapacitetsstarka fartyg som 
trafikförvaltningen ska planera vidare för. Möjligheterna till att förbättra turutbudet eller längden på 

trafikdygnet begränsas med dessa förutsättningar.  
 

Som effekt ska sjötrafikutredningen del ett tillsammans med övrig allmän kollektivtrafik öka den 

regionala tillgängligheten såväl i stadsnära trafik som till skärgården, korta restider och planera 
kollektivtrafiken resurseffektivt. Sjötrafikutredningen del ett ska även medföra att ett ändamålsenligt 

tonnage kan utredas vidare i sjötrafikutredningen del två. Det är viktigt att en standardisering av 
fartyg och bryggor utreds för att nå ekonomiskt effektivitet, hög säkerhet och hög tillgänglighet i 

arbetet med att ta fram ett nytt tonnage. I utredningen har två tydliga olika alternativ framkommit 

för hur sjötrafiken i regionen kan organiseras som presenteras nedan: 
 

Alternativ 1.  
För skärgårdstrafiken innebär detta alternativ inga stora trafikförändringar jämfört med nuläget. 

Sjötrafiken kommer under vinterhalvåret vara koncentrerad mellan replipunkter och kärnöar med 
mellanliggande- och omkringliggande öar för att under sommarhalvåret koncentreras mer på att 

utgå från Stockholm för resor mot kärnöar med mellanliggande-  och omkringliggande öar. Trafiken 

planeras fortsatt samverka med SL-trafiken. Detta alternativ innebär ett behov av att anskaffa 
liknande fartyg som trafikerar skärgården idag. Trafiken och fartygen dimensioneras efter det 

rådande behovet av resor under sommarmånaderna med innebörden att det är relativt få men 
kapacitetsstarka fartyg som trafikförvaltningen ska planera vidare för. Med dessa förutsättningar 

begränsas möjligheterna till att förbättra turutbudet eller längden på trafikdygnet.  

 
Alternativ 2.  

För alternativ två stärks trafiken upp på helårsbasis med ett utökat turutbud samt längre trafikdygn 
mellan kärnöar och replipunkter samt även andra öar med behov av trafik. Det betyder att 

kopplingen till landtrafiken vid replipunkter och övriga bytespunkter utvecklas i samma takt. För att 
stärka upp sjötrafiken längre ut skärgården minskas den så kallade direkttrafiken från Stockholm till 

mellan- och ytterskärgården. Resor till skärgården kommer att behöva utföras i större utsträckning 

med att nyttja landkollektivtrafiken till befintliga och nya bytespunkter längre ut i 
kollektivtrafiksystemet. Detta alternativ betyder att sjötrafiken och fartygen kan dimensioneras efter 

resebehovet sett till ett helårsperspektiv med en robust grundtrafik som kan stärkas vid högsäsong 
och exempelvis storhelger. Jämfört med nuläget innebär det fler fartyg som är mindre och snabbare 

och att skärgårdstrafiken går mot att ha en vintertidtabell och sommartidtabell, såsom 

landkollektivtrafiken. Antalet turer kan utökas mellan skärgårdsöar och repli- och bytespunkter med 
detta alternativ utan att de ekonomiska konsekvenserna blir för stora. Det medger även mindre 

fartyg och en kortare sjöresa. En tydligare koppling behövs därmed mellan den landbaserade 
kollektivtrafiken och sjötrafiken så att hela resan fungerar smidigt för resenärerna. Detta inkluderar 

även att skärgårdstrafiken, vilken bedrivs under tjänstevarumärket Waxholmsbolaget, omfattas av 
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samma taxesystem som den land- och delvis sjöburna kollektivtrafiken som idag bedrivs under 
tjänstevarumärket SL. 

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

_____ 

Beslutsunderlag 
Remissutgåva Sjötrafikutredningen del 1 

Bilaga 1 Sjötrafikutredningen Trafikförvaltningen 

Bilaga 1 Svar på remiss 
 

Skickas till 
 

Akten 
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§ 124/20 KS/2020/0322/550 

Svar på remiss - Förslag på reviderade skyddade platser, 

ankarplats för att ta emot fartyg i en nödsituation, TSS 2019-
3262 

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

Ärendet 
EU-direktiv 2002/59/EG (Övervakningsdirektivet) anger att EU:s medlemsstater ska utarbeta planer 

för att ta emot fartyg i behov av assistans och att hänsyn ska tas till IMO resolution A.949(23) 
Guidelines on places of refuge for ships in need of assistance och A.950(23) Maritime assistance 

services (MAS). 
 

Sverige, som medlemsstat i EU, är skyldig att vidta åtgärder om det anses nödvändigt i syfte att 

förhindra, mildra eller eliminera ett allvarligt och överhängande hot mot det egna kustområdet eller 
mot kustrelaterade intressen, mot andra fartygs säkerhet och deras besättningars och passagerares 

säkerhet, eller mot personer på land, eller i syfte att skydda havsmiljön.  
 

Avsikten med att peka ut hamnar som skyddade platser är att fartyg i behov av assistans ska kunna 
tas emot på en skyddad plats om det utgör den bästa åtgärden för att skydda människoliv, miljö 

eller det egna och andras fartyg. För att kunna vidta dessa åtgärder så behöver Transportstyrelsen 

tillsammans med berörda myndigheter, hamnar och andra relevanta intressenter, ta fram skyddade 
platser samt förbereda planer på att ta emot ett fartyg i en nödsituation eller i behov av  

assistans.  
 

I en hamn finns det bättre möjligheter att exempelvis lossa last och låta besättning och passagerare 

debarkera på ett säkert sätt, då det oftast finns tillgång till kaj, kranar eller annan utrustning som 
kan behövas. Förslagen på skyddade platser är framtagna utifrån olika kriterier och parametrar.  

Den primära utgångspunkten har varit att peka ut lämpliga hamnar då ett fartyg i behov av 
assistans har större möjlighet att få hjälp där. Hänsyn har framförallt tagits till möjligheten att verka 

med landbundna resurser på de anläggningar som lämpar sig för assistans samt i viss mån 

bogserbåtskapacitet. Räddnings- och saneringsresurser omnämns inte i detalj då de byts ut 
regelbundet och därmed skulle sådana uppgifter bli inaktuella relativt fort. Sådan räddnings- och 

saneringsutrustning bör därför inventeras vid ett beslut om att erbjuda skyddad plats för ett fartyg i 
behov av assistans. Här skulle Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) RIB, 

beslutsstöd för räddningstjänst, kunna användas, då MSB RIB Resurs innehåller resurser hos 
räddningstjänst, företag, organisationer och myndigheter i form av materiel, fordon och experter 

som går att begära tillgång till vid olika typer av räddningsinsatser. Andra kriterier som har beaktats 

är geografiska förhållanden, trafikbild och trafikmönster, manöverutrymme, möjlig väderpåverkan 
och övriga samhälls- och miljöaspekter.  

 
Planer för att ta emot fartyg i behov av assistans är omfattande och har därför delats in i en statisk 

och en dynamisk del. Den statiska delen (steg ett) innehåller bland annat: 

 
• Utpekandet av skyddade platser 

• Information och olika faktorer 
• Anläggningar som lämpar sig för att stabilisera en uppkommen situation. 

 
Den dynamiska delen utgör bedömnings- och beslutsprocessen vid en händelse. Exempelvis ska,  

om möjligt, en inspektion genomföras av Transportstyrelsen innan beslut kan tas att låta ett fartyg 
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anlöpa eller avvisas en skyddad plats. En bärgningsplan för att hantera situationen kommer även  
att granskas. Vidare kommer det att genomföras en inventering av tillgängliga nationella, och i 

förekommande fall internationella resurser, för hantering av situationen. Detta förslag rör endast 

den statiska delen med utpekandet av skyddade platser. Den dynamiska delen berörs inte i detta 
förslag utan tas fram som steg två. 

 
De skyddade platserna är endast rekommenderade och andra kriterier och parametrar kan komma 

att beaktas vid den operativa hanteringen, då varje händelse bedöms utifrån de specifika 
förhållanden och yttre omständigheter som föreligger just då.  

 

35 stycken hamnar redovisas i förslaget som bedöms vara lämpliga att användas som skyddade 
platser i Sverige. Lämpliga ankarplatser i anslutning till farleden till/från hamnen ingår i utpekandet 

med beskrivs inte närmare i den statiska delen av förslaget. Förslaget är inte en uttömmande lista 
utan fortfarande kan andra hamnar, ankarplatser och andra lämpliga skärgårdsområden användas 

som en skyddad plats beroende på den aktuella situationen av händelsen.  

 
Nynäshamn finns med på listan och som hamninformation anges oljeterminal, LNG-terminal, roro- 

och passagerarterminaler samt torrbulk. För farledrestriktioner hänvisas till Sjöfartsverkets 
riktvärden och restriktioner. 

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

Beslutsunderlag 
TSS 2019-3262 Bilaga 1 Förslag på skyddade platser    

TSS 2019-3262 Bilaga 2 Karta samt tabell på skyddade platser 

Bilaga 1 Svar på remiss – Förslag på reviderade skyddade platser 
 

Skickas till 
 

Akten  
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§ 125/20 KS/2014/0108/000 

Återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott angående gc-

väg Grödby-Sunnerby 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera förslaget för komplettering av materialet med skriftligt 
förslag till beslut. 

Ärendet 
Planeringsavdelningen har sammanställt en rapport angående gc-väg Grödy Sunnerby, väg 542.  

Föredragning 
Samhällsplanerare Isa Eriksson föredrar ärendet.  

________ 

Skickas till 
Akten 

Planeringschefen 
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§ 126/20 KS/2019/0490/061 

Svar på medborgarförslag - Att handikapplatserna vid Folkets 

hus flyttas till Fredstorget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

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

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen. Medborgarförslaget anger att det är mycket 

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

Förvaltningens bedömning 
Tillgänglighet innebär inkludering i den fysiska miljön, befintliga transportsystemet, anläggningar 

och tjänster. Därför bör aktiviteter och byggnationer planeras så att alla kan ta del av dem. 
Möjligheten till att ta del av samhället ska vara på lika villkor oavsett om har nedsatt rörelseförmåga 

eller inte. Enligt Parkeringspolicy och parkeringsnorm för Nynäshamns kommun bör parkering för 
rörelsehindrade anordnas inom 10 meter från entrén till målpunkten eller maximalt 25 meter bort. 

Den främsta målpunkten som parkeringsplatserna på Stadshusplatsen ska fånga upp är besökare till 

är Folkets hus som har ett flertal olika verksamheter. Att andra trafikantgrupper inte följer 
trafikreglerna ska inte innebära att parkeringen för rörelsehindrade flyttas. Även korta avstånd kan 

spela stor roll om man har nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten till Folkets hus ska säkerställas 
för den grupp som behöver använda parkeringsplatserna genom att de är placerade så nära entrén 
som möjligt.  

Planeringsavdelningen har begärt ett yttrande från miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen. 

Yttrandet från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anger att det är viktigt att 
parkeringsplatserna finns så nära entrén till Folkets hus som möjligt. Angående obehörig biltrafik 

kan pollare vara ett alternativ för att hindra den på specifika platser där det är ett begränsat behov 

av att köra och det är få som kör. På Stadshusplatsen finns boende, parkering för rörelsehindrade, 
flera olika verksamheter vilket innebär att bland annat sopbil, varutransporter och taxi vilka behöver 

komma fram i området. Pollare är en dyr investering och anses under nuvarande ekonomiska 
förutsättningar inte vara möjlig.  

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

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det inte är lämpligt att flytta handikapparkeringarna till 

Fredstorget eftersom att det minskar tillgängligheten till Folkets hus. För att hindra obehörig trafik 

kan pollare vara en lösning men under rådande ekonomiska förutsättningar är det inte en möjlig 
investering. Med bakgrund av detta anser förvaltningen att medborgarförslaget bör avslås.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Kopia: Akten 
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§ 127/20 KS/2020/0099/061 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.   

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

Medborgarförslaget anger att belysning bör sättas upp på infartssträckan utefter motorvägen till 

Nynäshamn. En exakt sträcka anges ej men motiveringen till att sätta upp belysning är att sträckan 
är starkt trafikerad med tung trafik samt att vägen är enfilig utan mitträcke. Det anges att 

viltstängsel saknas trots att sträckan är viltrik samt att man ”vid mörkerkörning är man totalt 
genombländad”. 

Förvaltningens bedömning 
Det är Trafikverket som är väghållare för väg 73 vilket innebär att de ansvarar för underhåll, 

utbyggnad och planering. Kommunen har möjlighet att framföra åsikter och förslag men det är 
Trafikverket som bestämmer i egenskap av väghållare.  

Enligt Trafikverket beror det på flera faktorer om en väg eller del av väg ska ha belysning. Ny 

belysning sätts vanligtvis inte upp på vägar som inte går igenom tätorter. Dock kan det bli aktuellt 

med belysning utanför tätorter om trafikmängden är väldigt hög och/eller det råder andra särskilda 
förhållanden som motiverar belysningen. Trafikverket arbetar efter de riktlinjer som kallas VGU 

(Vägar och gators utformning). Väg 73 mellan Haninge och Nynäshamn är av typ motorväg. För att 
det enligt VGU ska vara aktuellt med belysning på motorväg ska trafikmängden överstiga 35 000 

fordon per dygn. Antalet fordon på väg 73 mellan Haninge och Nynäshamn ligger idag på mellan 

4000-8000 fordon. Därför finns det ingen belysning sedan tidigare och det är heller inte aktuellt att 
sätta upp ny belysning enligt Trafikverket. 

Väg- och järnvägsnätet är vidsträckt och mycket olika trafikerat och enligt Trafikverket är det inte en 

optimal lösning att stängsla in alla vägar och järnvägar, vare samhällsekonomiskt eller ekologiskt. 

Stängslen måste också vara väl underhållna och kombinerade med säkra passager för att ge effekt. 
Generellt är det ett problem att djur tar sig upp på vägar och skapar fara för både djur och 

människor. Trafikverket arbetar med att försöka ta fram underlag för att vidta åtgärder för att se till 
att djuren får trygga passagemöjligheter utan att behöva ta sig upp på vägen.   

Sammanfattningsvis är det inte upp till kommunen att bestämma över dessa frågor men kommunen 
kan påtala behov och brister till Trafikverket. Det är även möjligt att som enskild medborgare höra 

av sig till Trafikverkets kundtjänst för att skicka in synpunkter. Med bakgrund mot ovan anser 
förvaltningen att medborgarförslaget bör anses vara besvarad.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.   
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Skickas till: 
Akten 
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§ 128/20 KS/2016/0050/112 

Förordnande av uppdrag som vigselförrättare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förlänga uppdragen som vigselförrättare för Daniel 

Adborn, Liselott Vahermägi, Christina Selander-Ekström, Agneta Tjärnhammar, Camilla Janson-
Rönning och Thomas Johansson två år, till och med 2022-10-31. 

 
Protokollsanteckning 

Daniel Adborn (L) deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Ärendet 
Förordnande som vigselförrättare innebär rätt och skyldighet att förrätta vigsel enligt gällande 

bestämmelser, vilket för närvarande innebär framförallt äktenskapsbalken (1987:239) och 
förordningen (2009:263) om vigsel som förrättas av särskild förordnad vigselförrättare. 

Förordnandet får inte användas på ett sådant sätt att vigsel eller vigselakt kan komma att 
förknippas med religiös inriktning eller annan trosuppfattning. Förordnandet som 

vigselförrättare får inte användas som ett led i kommersiell verksamhet. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förlängning av Daniel Adborn, Liselott Vahermägi, Christina 

Selander-Ekström, Agneta Tjärnhammar, Camilla Janson-Rönning och Thomas Johansson som 
borgerliga vigselförrättare i Nynäshamns kommun. Förvaltningen bedömer personerna fortsatt som 

lämpliga för uppdraget. De är väl införstådda med vilka åtaganden och förpliktelser som uppdraget 

ställer.  
 

Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som beslutar om att förordna vigselförrättare efter förslag från 
kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att förlänga uppdragen som vigselförrättare för Daniel 

Adborn, Liselott Vahermägi, Christina Selander-Ekström, Agneta Tjärnhammar, Camilla Janson-
Rönning och Thomas Johansson två år, till och med 2022-10-31. 

______ 
 

Kopia: Akten 
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§ 129/20 KS/2020/0274/629 

Väckt ärende - Sommarjobbsgaranti för alla mellan 16-18 år 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar  

 
-  att sommarjobbsgarantin för ungdomar som aviserats inför sommaren 2020 kvarstår och 

genomförs inom tidigare beslutad budgetram. Garantin för 2020 innebär att alla 16-åringar 
garanteras sommarjobb, att 17-åringar tilldelas sommarjobb i mån av plats samt att 18-åringar kan 

erbjudas sommarjobb efter särskild prövning. 
 

-  att upphandlat konsultuppdrag avseende AD Tillsammans AB belastar budgeten för sommarjobb 

inom beslutad budgetram för sommarjobben år 2020. 

Ärendet 
Patrik Isestad (S) har väckt ärende om sommarjobbsgaranti vid Kommunstyrelsens sammanträde 
2020-05-19. Socialdemokraterna föreslår att sommarjobbsgarantin utökas till att omfatta alla 

ungdomar mellan 16-18 år enligt tidigare kriterier samt att kostnad för konsultföretag AD 

Tillsammans AB, inte ska belasta budget för sommarjobb.  
 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till förvaltningen för behandling. Lars-Åke Lundin 
(S) yrkar vid kommunstyrelsens arbetsskott den 4 juni 2020 att ärendet ska hanteras vid 

Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 2020-06-

04, att ärendet inte behandlas vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17, då ärendet inte 
beretts av förvaltningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

-  att sommarjobbsgarantin för ungdomar som aviserats inför sommaren 2020 kvarstår och 
genomförs inom tidigare beslutad budgetram. Garantin för 2020 innebär att alla 16-åringar 

garanteras sommarjobb, att 17-åringar tilldelas sommarjobb i mån av plats samt att 18-åringar kan 
erbjudas sommarjobb efter särskild prövning. 

 
-  att upphandlat konsultuppdrag avseende AD Tillsammans AB belastar budgeten för sommarjobb 

inom beslutad budgetram för sommarjobben år 2020. 

 
Yrkande 

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förslaget i sitt tidigare väckta ärende. 
Ordförande Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag eller bifall Patrik Isestad (S) 

yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla förvaltningens förslag.  
_______ 

Beslutsunderlag 
*Tidslinje viktiga händelser sommarjobben 2020 och förändringar med anledning av corona-
pandemin 
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§ 130/120    KS/2009/0149/251 

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

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Ärendet 
I avtalet (bilaga 1) finns det ingen tydlig beskrivning av bullerskyddets exakta utformning. 
Paragraferna gällande bullerskyddet är sparsamt formulerade.  

 
I dialogen med Stockholms Hamnar (SH) har förvaltningen motiverat sin utgångspunkt med 

avstamp i den utredning WSP tog fram i samband med framtagandet av detaljplanen (bilaga 2). 
Text och illustrationer från nämnda utredning återfinns även i plan- och genomförandebeskrivningen 

för detaljplanen. I utredningen föreskrivs ett fyra meter högt bullerplank för att det ska ge en 

märkbar skillnad på ljudnivån samt att skärmen utgör ett visuellt skydd vilket i sig kan minska risken 
för störning. 

 
Under projektets genomförande planerade SH inledningsvis att uppföra ett bullerplank på en cirka 

1,5 m hög befintlig jordvall inom Trafikverkets vägområde för väg 73. Bullerplanket som skulle 

placeras på jordvallen var cirka två meter högt men förvaltningen var positiv till lösningen då 
relationen mellan plankets överkant och vägbanan skulle bli ungefär den samma som om ett 

bullerplank om fyra meter placerats utanför vägområdet. Även Trafikverkets representanter i 
projektet var positiva till lösningen. Senare vid tillståndsprövningen sa Trafikverket dock nej till att 

uppföra anläggningen inom vägområdet, vilket ändrade förutsättningarna.  

 
SH har i en kompletterande bullerutredning (bilaga 3) visat att beställt plank (cirka två meter högt) 

ger en bullerreducerande effekt ungefär motsvarande den nivån som nämns i utredningen till 
detaljplanen även vid en ny placering precis utanför vägområdet. 

 
Förvaltningen har i dagsläget inga synpunkter på bullerreduceringen men är av uppfattningen att 

det visuella skyddet kommer att vara sämre än om planket stod på jordvallen inom vägområdet 

alternativt om det var fyra meter högt och placerat precis utanför vägområdet.   
 

SH har redovisat att det finns möjlighet att öka det visuella skyddet genom att montera en spaljé på 
bullerplanket (bilaga 4). SH uppskattar kostnaden till ca 2 000 kr/m vilket summeras till cirka 

400 000 kr för hela bullerplankets längd. SH vill inte ta den kostnaden. I samband med att 

bullerplanket uppförs har SH dock garanterat att det byggs starka fundament som möjliggör en 
senare komplettering med spaljén utan att det föreligger behov av förstärkningar av konstruktionen.    

 
______ 

Kopia: Akten 
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§ 131/20      KS/2020/0017/020 

Personalfrågor 

Personalchef Linn Marsten informerar om statliga medel för sommarjobb.  

Den 27 april fick arbetsförmedlingen i uppdrag av Regeringen att fördela pengar till kommunerna för 

att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt 180 miljoner kronor. Nynäshamns del var 

512.000 kr Dessa användes till att möjliggöra nya jobb under Coronapandemin. 

Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på sommarjobb. Bland 
annat utökas tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. Satsningen kommer därför att byta namn 

till sommarjobb och jobb för unga. Inga befintliga överenskommelser med kommunerna ska ändras. 
•  

De extra medlen används för ett utökat stöd till unga inom det kommunala aktivitetsansvaret för 
arbete inom kommunal verksamhet, aktuell åldersgrupp 16-18 år, satsningen kan genomföras 
oktober-december.  

______ 

Kopia: Akten  
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§ 132/20  

Nästa sammanträde 
Arbetsutskottets nästa sammanträde är den 10 september kl 09.00. 

_____ 

  



 

PROTOKOLL Sida 47(47) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-20  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 133/20 

Övriga frågor 
Arbetsutskottet diskuterar tidpunkten för behandlingen av mål- och budget i kommunfullmäktige.  

Kommundirektören informerar om Coronaläget, kommundirektören återupptar den veckovisa 
lägesrapporteringen till kommunstyrelsen, nämndordförande och gruppledare.  

______ 


