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§ 173/20 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dagordningen fastställs med följande tillägg: 

Under § 194 Övriga frågor:  

1. Patrik Isestad (S) har en fråga om Segersängsmotet 
2. Patrik Isestad (S) har en fråga om initiativ för utvecklingen av handeln i Nynäshamns 

centralort KS/2020/0398/141. 
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§ 174/20 KS/2020/0429/003 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden samt övriga nämnder 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag.  
2. Revideringarna träder ikraft den 1 januari 2021. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt 6 kap. 44 § kommunallagen (2017:725), KL, anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. I reglementena ska uppgiftsfördelningen mellan olika 
nämnder klargöras. Bland annat ska det i reglementena anges vilken eller vilka nämnder som ska ha 
hand om lagstadgade uppgifter som ankommer på kommunen. När fullmäktige beslutar om att 
förändra ansvaret för kommunens nämnder behöver nämndernas reglementen revideras så att de 
stämmer överens med det aktuella uppdrag som fullmäktige delegerat till nämnden. 
 
Kommunfullmäktige har i samband med Mål- och budget 2021-2024 den 15 oktober 2020 § 108 
beslutat att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelning med dess ansvar för 
Nynäshamns kommuns verksamhetsfastigheter från den 1 januari 2021 ska flyttas över från miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Följande paragrafer reglerar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fastighetsavdelnings ansvar för 
kommunens fastigheter och övriga verksamheter i gällande reglemente för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2019 § 93: 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
1. anta föreslagna revideringar av reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt de övriga nämnderna i enlighet med bifogat förslag.  
2. Revideringarna träder ikraft den 1 januari 2021. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för miljö-och samhällsbyggnadsnämnden – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för socialnämnden – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för barn- och utbildningsnämnden – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för socialnämnden – med markerade förändringar 
Förslag till Reglemente för valnämnden – med markerade förändringar 
Mål- och budget 2021-2024 antagen av kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 § 108. 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 175/20 KS/2020/0290/450 

Ändringar i avfallstaxa för år 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta SRV:s förslag till avfallstaxa för 2021. 

Ärendet 
SRV återvinnings styrelse beslutade den 28 maj 2020 om ett förslag till avfallstaxa för 2021, efter 
bland annat dialog med företrädare för ägarkommunerna inkom SRV i september 2020 med ett 
förändrat förslag till avfallstaxa för 2021. Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa 
taxan i enlighet med förslaget. Skillnaden ifrån föregående förslag är att tjänsten Sorterahemma inte 
ska höjas mer än den generella indexhöjningen. Avfallstaxa benämndes tidigare som 
renhållningstaxa och beslutas årligen av kommunfullmäktige. SRV ägs av Nynäshamns kommun 
tillsammans med kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge och Salem, sedan 2008 har 
kommunerna samma avfallstaxa. 
 
Den kommunala avfallsordningen består av tre delar: avfallsplan, avfallsföreskrifter samt avfallstaxa. 
Hos SRV pågår ett arbete med att ta fram en ny Avfallsplan 2021-2030 med tillhörande 
avfallsföreskrifter. SRV arbetar också med en generell översyn av avfallstaxan. Eftersom ett arbete 
med ny avfallsplan pågår består avfallstaxa 2021 endast av en generell indexreglering samt 
förändringar av grundavgiften.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta SRV:s förslag till avfallstaxa för 2021. 
_______ 

Beslutsunderlag 
Avfallstaxa 2021 version 1.4 
Bilaga – förändrat förslag till avfallstaxa 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 176/20 KS/2020/0387/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande 
produkter 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är ett kommunalförbund med Nynäshamn, Haninge och 
Tyresö kommuner som medlemmar. Förbundet utövar myndighetsutövning inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet för medlemskommunernas räkning. Medlemmarna i kommunalförbundet 
beslutar om förbundets taxa för arbete enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande 
produkter, syftet med taxan är att täcka kostnaden för den aktuella myndighetsutövningen eller 
tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-12 § 28 att anta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
förslag till taxa för 2020, beslutet innebar att timavgiften för förbundets arbete enligt alkohollagen 
samt lag om tobak och liknande produkter blev 1280 kronor. Vid beräkning av taxa multipliceras 
timtaxan med tillsynsbehovet i timmar. Förbundet föreslår för 2021 att timavgiften i taxan lämnas 
oförändrad, men att antalet tillsynstimmar justeras för tillsyn av tobak.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen 
samt lagen om tobak och liknande produkter. 
2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet lämnas utan eget ställningstagande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet. 

_______ 

Beslutsunderlag 
§ 39 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om 
tobak och liknande produkter 
Smohf Tj – Taxa alkohol och tobak 2020-08-20 
Smohf – Taxa alkohol och tobak 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 177/20 KS/2020/0388/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är ett kommunalförbund med Nynäshamn, Haninge och 
Tyresö kommuner som medlemmar. Förbundet utövar myndighetsutövning inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet för medlemskommunernas räkning och ansvarar för medlemskommunernas 
arbete enligt miljöbalken, undantaget strandskydd. Medlemmarna i kommunalförbundet beslutar om 
förbundets taxa för arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, syftet med taxan är att täcka 
kostnaden för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 § 213 att anta Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbunds förslag till taxa för 2020, beslutet innebar att timavgiften för förbundets arbete 
med prövning och tillsyn blev 1280 kronor. Förbundet föreslår för 2021 att timavgiften lämnas 
oförändrad, men att antalet tillsynstimmar justeras för 12 områden. (se förbundets tjänsteskrivelse 
daterad 2020-08-20, KS/2020/0388/206-1). Förbundets förslag till tillsynstimmar grundar sig i det 
tillsynsbehov som förbundet erfarenhetsmässigt bedömer är motiverat. Vid beräkning av taxa 
multipliceras timtaxan med tillsynsbehovet i timmar.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  
1. anta förslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken 
2. taxan fastställs att gälla från 2021-01-01. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar på att ärendet lämnas utan eget ställningstagande. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till ordförandes (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet. 

______ 

Beslutsunderlag 
§ 35 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 
Tjänsteskrivelse Smohf  – Taxa miljöbalken 2020-08-20 
Smohf – Taxa miljöbalken 
Redaktionell rättning av förslag till Taxa miljöbalken, bilaga 1 
Smohf – Taxa miljöbalken, bilaga 2 

Skickas till 
Akten 
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§ 178/20 KS/2020/0445/289 

Internhyresmodell 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. godkänna förslaget till internhyresmodell för Nynäshamns kommun 
2. internhyresmodellen fastställs att gälla från 1 januari 2021. 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-20 § 237 att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna den nya internhyresmodellen och att den ska gälla från 1 januari 2020. 
 
Nynäshamns kommuns nuvarande internhyressystem beslutades år 2013. Under slutet av 2019 
påbörjades en uppdatering av hela internhyresmodellen för att koppla ihop det med kommunens 
ekonomistyrningsprocess. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har tillsammans arbetat fram en ny modell för 
internhyra. Utgångspunkten har varit att modellen ska vara pedagogisk och enkel att förstå av alla i 
organisationen samt administrativt enkel att hantera, den ska också bidra till att utveckla dialog och 
samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster. Till internhyresmodellen hör bilagan ”Vem ansvarar 
för vad?”. Bilagan innehåller en gränsdragningslista mellan hyresgäst och hyresvärd och är en 
revidering av bilagan ”Förtydliganden av gränsdragningslista till internhyresavtalet”.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att revideringen har mynnat ut i en ny 
internhyresmodell som är tätt sammankopplad med kommunens ekonomistyrningsmodell. Den nya 
internhyresmodellen är uppdelad i en basnivå och en ”kommande behovsnivå”, samma upplägg 
återfinns i Nynäshamns kommuns ekonomistyrningsmodell. I basnivån återfinns kommunens 
befintliga verksamhetsfastigheter och i den kommande behovsnivån återfinns stora nyinvesteringar 
eller större ombyggnationer. De fastigheter som idag befinner sig på kommande behovsnivå 
kommer vid nästa revidering istället att inkluderas i basnivån. Den nya modellen ska underlätta 
långsiktig planering för hyresgästerna, bland annat genom att internhyran på basnivån 
revideras/räkas om med ett intervall på fyra år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. godkänna förslaget till internhyresmodell för Nynäshamns kommun 
2. internhyresmodellen fastställs att gälla från 1 januari 2021. 
______ 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för internhyra 2021 
Vem ansvar för vad 2021 
Msn § 237/20 Tjänsteskrivelse internhyresmodell 2021 
Protokoll – Msn 2020-10-20 § 237 
Internhyresavtal beslutat 2013-11-12 
Förtydliganden av gränsdragningslista till internhyresavtalet rev. 2013 

Skickas till 
Akten 
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§ 179/20 KS/2020/0117/172 

Inarbetade yttranden - Styrdokument för Nynäshamns 
kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar       
2020 - 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna styrdokumentet för 
krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 - 2023. 

Ärendet 
Styrdokumentet beskriver Nynäshamns kommuns övergripande inriktning och prioritering för 
kommunens arbete inom krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 – 2023. Innehållet syftar 
även till att beskriva hur kommunen avser fullfölja de åtaganden som beskrivs i Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, 
samt omhänderta de åtgärdsbehov som framkommit i den genomförda kommunövergripande risk- 
och sårbarhetsanalysen.  
Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och civilt har tagits fram av 
kommunens säkerhetschef, utifrån det arbete som gjorts tillsammans med verksamheterna i 
kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 
Styrdokumentet har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- 
och fritidsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sammanfattningsvis har nämnderna 
ställt sig positiva till styrdokumentets utformning och innehåll och därmed antagit styrdokumentet.  
Sorundanet Nynäshamns kommunparti (SN) har lämnat ett särskilt yttrande som bilagts till 
protokollen (SON, BUN). (SN) önskar förtydliganden när det gäller platsangivelser för kommunens 
trygghetspunkter.  
 
Sammanfattningsvis har endast en justering gjorts i styrdokumentet. Adresserna för 
platsangivelserna har förtydligats genom att adresserna har lagt till i styrdokumentet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna styrdokumentet för 
krisberedskap och civilt försvar för perioden 2020 - 2023. 
______ 

Beslutsunderlag 
Styrdokument för Nynäshamns kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020-2023  
Överenskommelse – civilt försvar  
Överenskommelse - krisberedskap 
Protokollsutdrag - MSN § 251 2020-10-20 - Yttrande över remiss - Styrdokument för krisberedskap 
och civilt försvar 2020-2023 
Beslut BUN § 154/20 Yttrande över remiss - styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2020-
2023 
Protokollsutdrag Kfn § 42 2020-09-21 - Svar på remiss - Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar 
Protokollsutdrag Son § xx 2020-09-27 - Svar på remiss - Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar 

Skickas till 
Akten 
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§ 180/20 KS/2019/0384/023 

Rapport om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
genomförd risk- och sårbarhetsanalys 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
återkomma med en samordnad rapport som beskriver vilka åtgärder nämnderna har vidtagit och 
föreslås vidta, med anledning av genomförd risk- och sårbarhetsanalys. 

Ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) ska alla kommuner identifiera och analysera de risker som finns 
inom kommunen och som kan leda till en extraordinär händelse. 
 
I och med de formella krav som ställs enligt (LEH) har Nynäshamns kommun, under perioden mars 
till maj 2019, genomfört en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys. Rapporten, Risk- och 
sårbarhetsanalys Nynäshamns kommun 2019, antogs av kommunfullmäktige 2019-09-26. 
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunens nämnder i uppdrag att senast den 1 
oktober 2020 återkomma med rapport till fullmäktige som beskriver vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen. 
 
De förslagna åtgärderna är av skiftande slag och kvalitet. Efter en genomgång av de cirka 60 
åtgärdsförslagen gör kommunstyrelseförvaltingen bedömningen att: 
 
- Cirka 20 av åtgärdsförslagen är genomförda eller är under arbete.  
- Ett 20 tal av åtgärdsförslagen berör området värmebölja.  
- Ytterligare ett 20-tal åtgärder är inte påbörjade. 
 
För att på ett konstruktivt sätt balansera nytta och kostnad anser kommunstyrelseförvaltningen att 
det behövs genomföras ett fördjupat och samordnat analysarbete. Dels för att beskriva vad som 
redan är genomfört, dels ta fram förslag på åtgärder som anses behöva genomföras.  
 
Under större delen av året har kommunens olika verksamheter på olika sätt varit involverade i att 
hantera den pågående pandemin. Arbetet har tagit mycket tid i anspråk och delvis bidragit till att 
andra arbetarbetsuppgifter fått stå tillbaka. Men det innebär också att kommunen som organisation 
har prövats och behövts anpassas. Sammanfattningsvis har kommunens krishanteringsförmåga satts 
på prov och utvecklats. 
 
Mot bakgrund av detta, begärs härmed mer tid för att samordna uppdraget, att arbetet samordnas 
av kansliavdelningen och att uppdraget utmynnar i en kommunövergripande handlingsplan som 
presenteras för kommunfullmäktige under första kvartalet 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att 
återkomma med en samordnad rapport som beskriver vilka åtgärder nämnderna har vidtagit och 
föreslås vidta, med anledning av genomförd risk- och sårbarhetsanalys. 
______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 181/20 KS/2020/0136/253 

Överlåtelse av fastigheten Harven 4 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta fastigheten Harven 4 till Ditowin Invest 
AB (556905-7929). 

Ärendet 
Fastigheten Harven 4 ligger i Hammarhagens industriområde och har tidigare använts som boende i 
socialförvaltningens regi. Fastigheten är detaljplanerad som industrifastighet och därmed inte 
användas för boende eller liknande. Fastigheten innebär en kostnad för kommunen och saknar 
strategiskt värde för kommunen. Fastigheten bedöms följaktligen som lämplig för avyttring. 
 
Kommunfullmäktige fattade tidigare beslut, KF § 193/2019, om att överlåta fastigheten till ett 
företag. Efter att avtal träffats önskade köparen dra sig ur affären. Förvaltningen avböjde i det här 
skedet med hänvisning till att det avtal som träffats skulle hållas. Inför tillträdet inträffade en kraftig 
vattenläcka i en av fastighetens byggnader. Försäkringsbolag kopplades in. Skadan bedömdes som 
omfattande. Köparen intensifierade sina försök att häva avtalet alternativt bli kompenserad genom 
en prisreduktion. Förvaltningen kom till slut överens med köparen om att häva avtalet. Kort därefter 
kontaktades de köpare som tidigare varit intresserade. Ett bud inkom som förvaltningen avvisade. 
 
Mot bakgrund av historien ovan genomfördes en ny upphandling av mäklartjänst och en ny 
bedömning av fastighetens värde. Den nya värderingen var på 3,5 miljoner kr, att jämföra med 
tidigare värderingen om 5,0 miljoner kr.  
 
Fastigheten har varit ute på försäljning med den nya värderingen och ett avtal med en köpare har 
träffats. Köpeskillingen uppgår till 3,5 miljoner kr. Överlåtelsen är avtalad att ske 2021-01-04. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta fastigheten Harven 4 till Ditowin Invest 
AB (556905-7929). 
_____ 

Beslutsunderlag 
Objektbeskrivning 
Köpekontrakt 
Depositionsavtal 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 182/20 KS/2020/0441/042 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
internbudget 2021. 
 
Patrik Isestad (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till mål och budget. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan och internbudget för 
kommunstyrelsens verksamheter 2021. Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens mål för 
2021, internkontrollplan samt framtida förutsättningar på lång och kort sikt. I de aktiviteter som är 
kopplade till målen återfinns kommunstyrelsens verksamhets- och kvalitetsarbete. 
 
Utgångspunkten för verksamhetsplanen är de övergripande mål och nämndmål som 
kommunfullmäktige har beslutat om i mål och budget 2021–2024, sammankopplat med de 
framtidsutmaningar som Nynäshamns kommun står inför. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
internbudget 2021. 
 
_______ 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2021  
 

Skickas till 
Akten 
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§ 183/20 KS/2020/0148/289 

Lokalförsörjningsplan 2021 - 2029 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för lokalplaneringen och underlag 
till mål och budget.  

Ärendet 
Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan är uppdaterad. Den nya versionen bygger på 2020 års 
befolkningsprognos, nya förstudier, beslut med mera. 
 
I Nynäshamns tätort ökar antalet barn i skol- och förskoleålder vilket innebär att en kapacitets-
ökning, inte minst på skolområdet, är nödvändig. I Ösmo detaljplaneras för att bygga ut förskole-
kapaciteten med två nya förskolor. I Sorunda har beslut om att bygga en ny förskola fattats. 
Skolsituationen i Sorunda kommer att utredas inom ramen för en förstudie 2021.  
 
Inom socialnämndens ansvarsområde är det ökande antalet invånare över 80 år en stor fråga. 
Kommunens äldreomsorg behöver byggas ut. Prognoser visar på att två nya vård- och omsorgs-
boenden behöver byggas under perioden, varav ett ersätter Lotsens demensboende. Socialnämnden 
har tagit ställning för ett nytt externt vård- och omsorgsboende för att möta behovet.  
 
Kultur- och fritidsnämndens stora fråga handlar om att ersätta Ösmo simhall. En 
lokaliseringsutredning startar under 2020. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för lokalplaneringen och underlag 
till mål och budget.  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet lämnas utan eget ställningstagande. 

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 

Bifall till att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande eller bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

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

_______ 

Beslutsunderlag 
Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan, daterad 2020-09-** 

Skickas till 
Akten 
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§ 184/20 KS/2018/0426/299 

Ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 
1. Anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB. 
2. Upphäva exploateringsavtalet Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, 
köpcentrum och bostäder vid Alkärrsplan. 
3. Säga upp Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans 
Utvecklings AB. 
4. Under förutsättning att att-sats 3 beslutas, uppdra till kommundirektören eller 
någon som denne utser, att teckna nya hyresavtal mellan Nynäshamns kommun 
och Alkärrsplans Utvecklings AB för de kommunala verksamheterna som idag hyr 
lokaler i byggnaden. 
5. Att-sats 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt 
reglemente för kommunstyrelsen som innebär att fastighetsavdelningens 
uppdrag övergår till kommunstyrelsen.  
6. Under förutsättning att den tredje att-satsen beslutas, uppdra till Alkärrsplans 
Utvecklings AB att teckna ett fastighetsförvaltaravtal. 

Ärendet 
I april månad 2020 beslutade kommunfullmäktige, KF § 45/2020, att förvärva samtliga aktier i 
bolaget Alkärrsplans Utvecklings AB. Kommunens aktieinnehav i bolaget ökade därmed från 19 
procent till 100 procent. I samband med förvärvet uppdrog kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 
att i samråd med extern kompetens ta fram förslag på ägardirektiv för bolaget för beslut i 
kommunfullmäktige. Förvaltningen har därefter identifierat behov av att revidera bolagsordningen. 
 
Förutom ny bolagsordning behöver konstruktionen mellan bolaget och kommunen göras om. I 
dagsläget finns ett exploateringsavtal mellan kommunen och bolaget som i allt väsentligt är 
inaktuellt. Därtill finns ett förvaltningsavtal mellan parterna där kommunen åtar sig att utföra all 
fastighetsförvaltning. Förvaltningsavtalet behöver avslutas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 
1. Anta förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Alkärrsplans Utvecklings AB. 
2. Upphäva exploateringsavtalet Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, 
köpcentrum och bostäder vid Alkärrsplan. 
3. Säga upp Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans 
Utvecklings AB. 
4. Under förutsättning att att-sats 3 beslutas, uppdra till kommundirektören eller 
någon som denne utser, att teckna nya hyresavtal mellan Nynäshamns kommun 
och Alkärrsplans Utvecklings AB för de kommunala verksamheterna som idag hyr 
lokaler i byggnaden. 
5. Att-sats 4 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar nytt 
reglemente för kommunstyrelsen som innebär att fastighetsavdelningens 
uppdrag övergår till kommunstyrelsen.  
6. Under förutsättning att den tredje att-satsen beslutas, uppdra till Alkärrsplans 
Utvecklings AB att teckna ett fastighetsförvaltaravtal. 
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______ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF § 45/2020 
Förslag till Ägardirektiv 
Förslag till Bolagsordning 
Exploateringsavtal för Nornan 28 M FL, köpcentrum och bostäder vid Alkärrsplan 
Förvaltningsavtalet mellan Nynäshamns kommun och Alkärrsplans Utvecklings AB 
Juridisk utvärdering avseende ändring av hyresvärd i kommersiella hyresförhållanden, 2020-07-31, 
Advokatfirman Gärde och Partners 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 185/20 KS/2020/0308/612 

Rekommendation till programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2021 baserad på en genomsnittlig 
    uppräkning om noll procent. 
2. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2021 om noll procent. 
3. fastslå av Storsthlm föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning. 

Ärendet 
Storsthlms styrelse föreslår att priserna för klasser med hörselanpassning räknas upp i enlighet 
Stockholms stads begäran. Storsthlm rekommenderar en ny uppföljningsmetod i form av insamling 
av kostnadsunderlag för gymnasieprogrammen i kombination med en expertgrupp för analys av 
kostnaderna. Insamling avses ske med tvåårsintervall med start hösten 2020. Ärendet har 
remitterats till barn- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen. Yttrandet från barn- och 
utbildningsnämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 oktober 2020.  
 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom 
gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 
2019 och 2020 på 2,98 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband 
med uppräkningen av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms 
styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista 
som baseras på en genomsnittlig ökning om noll procent med hänsyn taget till kommunernas 
ekonomiska förutsättningar.  
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2021. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner 
och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,98 procent. Strukturtillägget följer uppräkningen 
för prislistan och har också räknats upp med noll procent.  
 
Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara fattade före 
15 december 2020. Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta Storsthlms förslag till programprislista för gymnasieskolan 2021 baserad på en genomsnittlig 
    uppräkning om noll procent. 
2. anta Storsthlms förslag till uppräkning av strukturtillägg 2021 om noll procent. 
3. fastslå av Storsthlm föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning. 

Beslutsunderlag 
BUN §150/20  2020/0243/612 
Rekommendation, Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2021  
Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021  

Skickas till 
Akten 
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§ 186/20 KS/2020/0408/106 

Ny avtalsperiod inom Stockholm Business Alliance (SBA) 2021–
2025 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Nynäshamns kommun ska ingå ytterligare en partnerskapsperiod med Stockholms Business 
Alliance för perioden 2021 – 2025, i enlighet med bifogat avtal.  
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

Ärendet 
För att kunna möta den internationella konkurrensen och öka tillväxten i regionen har det 
kommunala partnerskapet Stockholm Business Alliance, SBA, bildats. Nynäshamns kommun var en 
av de 33 kommuner som anslöt sig till samarbetet när det startade igång år 2006. Idag är 56 
kommuner anslutna till SBA.  
 
SBA bygger på ett femårigt avtal där Stockholms kommuns ägda bolag Stockholm Busniess Region 
(SBR) har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med kommunerna genomföra de 
aktiviteter som pekas ut i SBA:s gemensamma verksamhetsplan.  
 
Arbetet delas in tre delar, investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och 
näringslivsservice/NKI.  Inom ramen för SBA- samarbetet arbetar SBR med att informera om 
regionens fördelar, identifiera prospekts, ta hand om förfrågningar och följa upp de etableringar och 
investeringar som görs i regionen. Utöver detta bidrar partnerkommunerna med lokala resurser. Den 
internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm – the Capital 
of Scandinavia. 
 
En annan viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen på hemmaplan 
genom att tillsammans i SBA aktivt arbeta med NKI- frågor. Tanken är att kommunerna, genom att 
lyfta regionernas samlade fördelar, kan skapa bättre förutsättningar för att locka investerare och nya 
etableringar. Den gemensamma visionen för samarbetet är att behålla positionen som Europas 
ledande hållbara tillväxtregion.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Nynäshamns kommun ska ingå ytterligare en partnerskapsperiod med Stockholms Business 
Alliance för perioden 2021 – 2025, i enlighet med bifogat avtal.  
2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 



 

PROTOKOLL Sida 18(29) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
_____ 

Beslutsunderlag 
Stockholm Business Alliance – Förslag till avtal om Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen 
perioden 2021-2025 
Stockholm Business Alliance – Avtal om Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen perioden 2015-
2020 
Stockholm The Capital och Scandinavia - Följebrev till SBA-avtal 2021-2025 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(29) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2020-11-05  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187/20 KS/2020/0421/269 

Omförrättning av gemensamhetsanläggningen Ören GA:5, väg 
inom Örens naturreservat 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet, ansöka om omförrättning av 
gemensamhetsanläggningen Ören GA:5, väg, som förvaltas av Örens vägsamfällighet, enligt 35 § 
Anläggningslagen. 

Ärendet 
Örens naturreservat är beläget på södra Torö och är ett välkänt besöksmål för friluftsliv i olika 
former. Ett återkommande problem är begränsad framkomlighet gällande vägen och tillgång på 
parkeringsplatser föranlett av tidvis högt besökstryck. 
 
Besökare parkerar längs vägen eller i dikeskant samt ute i terrängen, vilket leder till irritation hos 
fastighetsägare och Örns vägsamfällighet. Det har resulterat i konflikter som inneburit att det vid 
flertalet tillfällen placerats ut stora stenar för att hindra olovlig parkering i terrängen och därmed att 
vägen delvis blockeras och framförande av fordon försvåras för t ex räddningstjänstinsatser.  
 
Under våren 2019 genomförde Vägsamfälligheten sladdning och dikning för att smalna av vägen. En 
åtgärd som skadat stammar och rötter på tallar och bidrog till att många kontaktade kommunen 
med klagomål som framfördes med upprörda känslor hos både boende och besökare samt artikel i 
DN (2019-05-24).  
 
Fastighetsägare har under åren satt upp andra hinder i form av staket och stolpar, anlagt egna 
parkeringsfickor på reservatsmark (Nynäshamns kommuns fastighet Ören 1:110) med mera, vilket 
skapat ytterligare irritation bland besökarna. Ett tillsynsarbete angående detta genomförs under 
2020 av kommunens bygglovsenhet. 
 
Idag finns det oklarheter gällande gränsen mellan vägområdet och naturreservatet och därmed även 
ansvarsfrågan. Vägsamfälligheten har ansvar för skötseln för både väg och vägområde medan 
kommunen har ansvar för skötseln av den övriga marken i naturreservatet. Oklarheten gällande 
gräns mellan vägområde och naturreservat är återkommande i diskussionerna mellan Örns 
vägsamfällighet och Nynäshamns kommun (markförvaltning). Vägområdet behöver definieras för att 
klargöra förhållandet mellan parterna. Vägområdet är inte omnämnt i nuvarande vägförrättning från 
1949.  
 
Problematiken med parkeringsplatser vid högt besökstryck är del av arbetet med revideringen av 
naturreservatets föreskrifter (MSN/2020/1562), där förutsättningar för att om möjligt tillskapa fler 
parkeringsplatser har utretts. Problemet med besökare som parkerar i terrängen trots tillgängliga 
parkeringsplatser, kan motverkas med någon form av hinder i terrängen i syfte att skydda känslig 
markvegetation. Trafikverket motsätter sig att hinder placeras inom vägområdet på grund av 
trafiksäkerhet, varför hinder vid behov bör placeras utanför vägområdet. För att respektive part ska 
kunna utföra åtgärder för att förhindra parkeringsöverträdelser, måste problemet med parkering 
längs med vägen och i naturreservatet klargöras med genomförande av omförrättning. 
 
Trafikverkets kontaktperson har angett att en omförrättning är lämplig, eftersom nuvarande 
förrättningen är gammal och därmed inte tydligt anger och fördelar ansvar för aktuella och 
återkommande problemställningar samt är anpassad efter dagens trafiksituation. 
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Förvaltningen anser att en omförrättning av Örn GA:5 bör göras i syfte att klargöra och definiera 
vägområdet. Eftersom Nynäshamns kommun är medlem i vägsamfälligheten, kan Nynäshamns 
kommun ensidigt begära att Lantmäteriet behandlar ansökan om omförrättning. 
 
Kostnad 
Lantmäteriet kan inte ange kostnad för omförrättning, utan kommer att fakturera tidsåtgången för 
ärendet. Genomförs omförrättningen fördelas kostnader för Lantmäteriets arbete på delägande 
fastigheter, normalt sker kostnadsfördelning utifrån det andelstal man får i anläggningen, vilket i 
detta fall för Nynäshamns kommun skulle innebära 3/78 delar (ca 4%) av kostnaden. För ärenden 
där förrättningen inte kan slutföras eller genomföras debiteras nedlagt tid till den part som inkommit 
med ansökan om omförrättning. En omförrättning kan medföra att Nynäshamns kommun påförs fler 
andelar än de 3 man har idag. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att, till Lantmäteriet, ansöka om omförrättning av 
gemensamhetsanläggningen Ören GA:5, väg, som förvaltas av Örns vägsamfällighet, enligt 35 § 
Anläggningslagen. 
 

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

_______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Förrättning 1949 
Bilaga 2, Brev från Örns samfällighet med synpunkter 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 188/20 KS/2014/0108/000 

Gång och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 
 

Ärendet 
I den bifogade bilagan ”Sträckningar för gång- och cykelväg Grödby-Sunnerby” redovisas några 
möjliga sträckningar som kan kombineras ihop på olika sätt. En skiss på ungefärlig sträcka gjordes i 
och med MSF:s hantering av ärendet och deras kontakt med fastighetsägare. Sträckningen gick  
från södra Grödby via Fagerviks skola och ner till idrottsplatsen i Sunnerby. Detta är även 
utgångspunkten för dessa förslag då gång- och cykelvägen bör sträcka sig längs med väg 542, då 
det är den genaste vägen mellan Grödby och Sunnerby. 
 
Kortfattat går de två huvudsakliga förslagen en sträckning längs väg 542, antingen på östra 
(alternativ 1a) eller på västra sidan (alternativ 1b) om vägen. Nedan följer en kort sammanfattning 
av sträckningarna:  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utifrån underlaget om lämplig dragning för en gång- och cykelväg för att 
förvaltningen sedan ska kunna återkomma med svar på att-sats 2 enligt beslut KS §26 2020-09-24;  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet lämnas utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition på bifall eller avslag till Patrik Isestads (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla yrkandet. 

 

_______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 189/20 KS/2019/0457/400 

Fortsatt deltagande i projektet Glokala Sverige 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta deltagandet i projektet Glokala Sverige. 

Ärendet 
Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner 
och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) med syfte att stärka kunskap och 
engagemang för Agenda 2030 och Globala målen bland politiker och tjänstepersoner i kommuner 
och regioner. Projektet inleddes 2018 och finansieras av Sida. År 2020 är Nynäshamns kommun en 
av de 130 kommuner och 16 regioner som deltar i Glokala Sverige.  
 
Den 28 september 2020 arrangerade Nynäshamns kommun och Svenska FN-förbundet en digital 
utbildning om Agenda 2030 för ett fyrtiotal av kommunens medarbetare, chefer och beslutsfattare. 
Utbildningen pågick under en förmiddag och innehöll föreläsning om Agenda 2030 och lokalt 
hållbarhetsarbete samt en workshop. Under utbildningens workshop fick deltagarna diskutera 
visioner och framgångsfaktorer till olika fokusområden som kommunens kommande 
hållbarhetsstrategi kan beröra.  

Nu har Nynäshamns kommun fått ett erbjudande om att fortsätta sitt deltagande i Glokala Sverige. 
Erbjudandet gäller från 2021 och så länge Glokala Sveriges verksamhet fortsätter, såvida vi inte 
aktivt väljer att avsluta vårt deltagande. Här följer en beskrivning av det innehåll deltagandet 
innebär:  
 
Glokala Sveriges nätverk:  

• Tillgång till digital portal för samarbete mellan Glokala Sveriges deltagare.  
• Förtur till platser på Glokala Sveriges årliga konferens Mötesplats Agenda 2030. 
• Inbjudan till regionala träffar som Glokala Sverige anordnar tillsammans med de regioner 

som ingår i samarbetet. 
 

Kommunikationsstöd:  

• Tillgång till Glokala Sveriges webbportal med kommunikationsstöd för deltagare.  
• Använda Glokala Sveriges logotyp tillsammans mer er egen kommun- eller regionlogga, 

samt mallar för pressmeddelanden och annan kommunikation om ert deltagande.  
• Inbjudan till kampanjer och kommunikationsinsatser om Agenda 2030 och Globala målen.  

 

Fördjupning:  

• Möjlighet att ansöka om finansiering och stöd för praktiskt genomförande av projekt med 
syfte att stärka genomförandet av Agenda 2030 och förstärkt lokal demokrati samtidigt som 
ni får ta del av och dela med er av erfarenheter internationellt.  

• Tillgång till processtöd för kommuner och regioner som vill stärka det interna arbetet för att 
genomföra Agenda 2030.  

• Fortbildningstillfällen exempelvis i form av webbinarier.  
• Stöd i att hitta verktyg och partners för att växla upp ert fortsatta arbete med Agenda 2030.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta deltagandet i projektet Glokala Sverige. 
_______ 
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Beslutsunderlag 
Beslut - Ks § 329 2019-11-21 - Deltagande i projektet Glokala Sverige  
Fortsätt ert deltagande i Glokala Sverige från 2021! Svara senast 16/11 
 
Skickas till 
Akten 
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§ 190/20 KS/2019/0484/400 

Investering av laddstolpar - Segersängs pendlarparkering 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1) Ianspråkta 300 000 kronor ur investeringsramen MEX fastigheter/mark MoB 2020-2023 för 

uppförandet av två laddstolpar för elbil på Segersängs pendlarparkering.  
2) Föreslå MSN att ge Stadsmiljöavdelningen utökat nämndbidrag om 30 000 kronor per år för 

att täcka kostnader för avskrivningar och ränta, el, snöröjning och så vidare för två 
laddstolpar på pendlarparkeringen i Segersäng. Investeringen beräknas vara färdigställd och 
ekonomiskt avslutad under 2021-12-31, i och med det tillfaller det utökade nämndbidraget 
Stadsmiljöavdelningen. 

3) Kommunstyrelsen önskar återkoppling från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden för hur 
och till vilken kostnad elstolpar i Ösmo kan kopplas in på elnätet. 

Bakgrund  
Nynäshamns kommuns övergripande lokala klimatmål anger att utsläppen per invånare i kommunen 
ska minska med 40 % till 2020 (jämfört med år 1990) och att kommunen ska ha netto-noll-utsläpp 
år 2045. En betydande andel av de utsläpp som uppstår inom kommunens geografiska område 
kommer från kommuninvånarnas bilresor. Att bilresorna minskar och andelen fossiloberoende 
fordon ökar i kommunen är följaktligen en förutsättning för att målet om netto-noll-utsläpp ska 
kunna uppnås. Omställningen till ett mer hållbart transportsystem har påbörjats i kommunen och år 
2018 var ungefär 7 % av fordonen i kommunen fossilbränslefria.  

En förutsättning för att möjliggöra övergången till en fossiloberoende fordonsflotta är att det finns 
en välutbyggd laddinfrastruktur i kommunen. Planeringsavdelningen har med anledning av detta 
tagit fram en intern plan som pekar ut och prioriterar etableringsområden för laddinfrastruktur. I 
planen ligger i första hand fokus på att täcka upp de platser i kommunen som idag inte har tillgång 
till publika laddare. Vidare pekas centrala lägen och lägen där bilar står parkerade under en längre 
tid (såsom pendlarparkeringar) ut som strategiskt viktiga lägen. Under 2019 påbörjade 
planeringsavdelningen ett projekt för att se över möjligheterna till att uppföra laddinfrastruktur för 
elbil på pendlarparkeringen i Segersäng.   

Ärendet 
Planeringsavdelningen behöver ett investeringsbeslut för att kunna gå vidare med projektet. I detta 
skede avser avdelningen uppföra två laddstolpar på platsen men tanken är att redan i detta projekt 
investera i en elanslutning som har kapacitet för fler stolpar för att på så sätt underlätta utbyggnad 
av laddinfrastruktur på platsen när behovet ökar.  

De kostnader som projektet beräknas omfatta är som följer:  

• Kostnadsindikation anslutning (25A): cirka 110 000 – 150 000 kr 
• Kostnadsindikation förberedelse av laddparkering (markarbete, eldragning och fundament): 

cirka 65 000 – 75 000 kr 
• Kostnadsindikation 2 laddstolpar (4 laddpunkter): cirka 60 000 – 70 000 kr 

 

Investeringen kommer resultera i en ny kommunal anläggning. Stadsmiljöavdelningen kommer att 
drifta anläggningen och behöver därmed få utökat nämndbidrag. Det utökade nämndbidraget ska 
täcka kostnader för exempelvis snöröjning och elkostnader. Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 24 000 
kronor vid en avskrivningstid om 15 år och en internränta om 1,5 procent.  
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Yrkanden 
Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen önskar 
återkoppling från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden för hur och till vilken kostnad elstolpar i 
Ösmo kan kopplas in på elnätet. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med: 

1. Förvaltningens förslag till beslut. 
2. Patrik Isestads (S) tilläggsyrkande. 

 

______ 

Skickas till 
Akten 
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§ 191/20 KS/2020/0436/629 

Sommarjobbsrapport 2020, Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Sommarjobbsrapport 2020. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger rapporten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Sommarjobbsrapport 2020 
 

Skickas till 
Akten 

 

_______________________ 
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§ 192/20  

Personalfrågor 
Personalchef Linn Marsten informerar om aktuella personalfrågor och lönrevision. 

Kommundirektör Carolina Pettersson informerar om kommunstyrelseförvaltningens nya avdelning 
utvecklingsavdelningen. 

 

____________________  
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§ 193/20  

Nästa sammanträde  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att nästa sammanträde ska vara den 2 december klockan 
09.00. 

 

__________________  
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§ 194/20 

Övriga frågor 
1. Patrik Isestad (S) har en fråga om Segersängsmotet 

Ledamöterna diskuterar frågan tillsammans med kommundirektören, inga andra tjänstepersoner är 
närvarande. 

2. Patrik Isestad har en fråga om initiativ för utvecklingen av handeln i Nynäshamns centralort 
KS/2020/0398/141. 

Frågan diskuteras, ärendet kommer att komma upp på nästkommande sammanträde med 
arbetsutskottet. 

 

___________________ 
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