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 Kommunstyrelsen (2023-01-19) - KS/2022/0038/008-52 Kallelse Kommunstyrelsen 2023-01-19 : Kallelse Kommunstyrelsen 2023-01-19

 

KALLELSE Sida 1(2) 
Datum  
2023-01-10  

 

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 
Datum och tid: 2023-01-19 klockan 10.00 

Plats: Kommunhuset Nynäshamn, A-hus, Sammanträdesrum Landsort 
Vid förhinder kontakta: sekretariat@nynashamn.se 

Dagordning 2023-01-19 
Ärende          
 Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 
 

§ 1/23 Fastställande av dagordning   

 
Beslutspunkter   

§ 2/23 Val av det kommunala pensionärsrådet  

§ 3/23 Val av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor  

§ 4/23 Val av styrelseledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse  

§ 5/23 Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd  

§ 6/23 Val av ledamot i Stadskärneföreningen  

§ 7/23 Finanspolicy för Nynäshamns kommun  

§ 8/23 Placeringspolicy för Nynäshamns kommun  

§ 9/23 Revidering av policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter  

§ 10/23 Upphörande av policy med handlingsplan för Nynäshamns kommun vid 
trakasserier grundade på kön 

 

§ 11/23 Revidering av policy för kompetens och rekrytering  

§ 12/23 Försäljning av fastigheten Vaktberget 35  

§ 13/23 Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 i 
Nynäshamns kommun 

 

§ 14/23 Antagande av detaljplan för delar av fastigheterna Lyngsta 2:2 och 
Lyngsta 2:26 

 

§ 15/23 
§ 16/23 

Planbesked för Balder Västra 1 
Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i 
Storsthlm 

 

§ 17/23 Svar på väckt ärende angående säkerhetsprövning av 
kommunstyrelsens/krisledningsnämndens ledamöter 

 

§ 18/23 Svar på väckt ärende om löneförmåner  

§ 19/23 Inkomna e-förslag  

§ 20/23 Skrivelser och beslut  

§ 21/23 Anmälan delegationsbeslut  

§ 22/23 Cirkulär  

Nynäshamns
kommun

KALLELSE
Datum
2023-01-10

Sida 1(2)

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde
Datum och tid: 2023-01-19 klockan 10.00

Plats: Kommunhuset Nynäshamn, A-hus, Sammanträdesrum Landsort
Vid förhinder kontakta: sekretariat@nynashamn.se

Dagordning 2023-01-19
Ärende

§ 1/23

§ 2/23
§ 3/23
§ 4/23
§ 5/23
§ 6/23
§ 7/23
§ 8/23
§ 9/23
§ 10/23

§ 11/23
§ 12/23
§ 13/23

§ 14/23

§ 15/23
§ 16/23

§ 17/23

§ 18/23
§ 19/23
§ 20/23
§ 21/23
§ 22/23

Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
Fastställande av dagordning

Beslutspunkter

Val av det kommunala pensionärsrådet
Val av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Val av styrelseledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse
Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd
Val av ledamot i Stadskärneföreningen
Finanspolicy för Nynäshamns kommun
Placeringspolicy för Nynäshamns kommun
Revidering av policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter
Upphörande av policy med handlingsplan för Nynäshamns kommun vid
trakasserier grundade på kön
Revidering av policy för kompetens och rekrytering
Försäljning av fastigheten Vaktberget 35
Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 i
Nynäshamns kommun
Antagande av detaljplan för delar av fastigheterna Lyngsta 2:2 och
Lyngsta 2:26
Planbesked för Balder Västra l
Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i
Storsthlm
Svar på väckt ärende angående säkerhetsprövning av
kommunstyrelsens/krisledningsnämndens ledamöter
Svar på väckt ärende om löneförmåner
Inkomna e-förslag
Skrivelser och beslut
Anmälan delegationsbeslut
Cirkulär



 Kommunstyrelsen (2023-01-19) - KS/2022/0038/008-52 Kallelse Kommunstyrelsen 2023-01-19 : Kallelse Kommunstyrelsen 2023-01-19

 

KALLELSE Sida 2(2) 
Datum  
2023-01-10  

 
  
  
  

 

 
Informationsärenden   

§ 23/23 
§ 24/23 
§ 25/23 

Lokala åtgärdsprogram för vatten 
Information krisberedskap 
Nytt från förvaltningen 

  

§ 26/23 Övriga frågor   

§ 27/23 Nästa sammanträde 16 februari 2023 klockan 10.00   

   
 

Nynäshamns
kommun

KALLELSE
Datum
2023-01-10

Sida 2(2)

§ 23/23
§ 24/23
§ 25/23
§ 26/23

§ 27/23

Informationsärenden
Lokala åtgärdsprogram för vatten
Information krisberedskap
Nytt från förvaltningen
Övriga frågor

Nästa sammanträde 16 februari 2023 klockan 10.00



2/23 Val av det kommunala pensionärsrådet - KS/2022/0319/110-11 Val av det kommunala pensionärsrådet : Val av det kommunala pensionärsrådet

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2022-11-09 KS/2022/0319/110-11 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Matilda Ekh 
E-post: matilda.ekh@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Val av det kommunala pensionärsrådet 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till det kommunala pensionärsrådet för tiden till och 
med 31 december 2026: 
 
Ledamöter: 
1. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen 
2. ledamot/ersättare i socialnämnden 
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
 
Ersättare: 
1. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen 
2. ledamot/ersättare i socialnämnden 
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
 
Ordförande: 
Vice ordförande: 
. 

Ärendet 
Till det kommunala pensionärsrådet utser kommunstyrelsen ordförande, vice ordförande, ledamöter 
och ersättare. De som utses har av kommunfullmäktige valts till ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden eller kultur- och fritidsnämnden. 
Enligt det kommunala pensionärsrådets reglemente 5 § 8 p. ska kommunstyrelsen beakta en rimlig 
balans mellan majoritet och opposition vid utnämnandet av ledamöter i det kommunala 
pensionärsrådet. 
 
För kommunens ledamöter i det kommunala pensionärsrådet gäller samma mandatperiod som i 
kommunstyrelsen, detta i enlighet med rådets reglemente 8 § 9 p. 
 

 

_______________________     ______________________ 
Petra Kålbäck     Matilda Ekh 
kommundirektör    utredare    
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för det kommunala pensionärsrådet 



2/23 Val av det kommunala pensionärsrådet - KS/2022/0319/110-11 Val av det kommunala pensionärsrådet : Val av det kommunala pensionärsrådet

 
 2(2) 
  
  

 

Skickas till 
Akten 
Troman 
HR 
De valda 



3/23 Val av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-11-09 KS/2022/0319/110-12 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Matilda Ekh 
E-post: matilda.ekh@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Val av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till det kommunala rådet för funktionshinderfrågor för 
tiden till och med 31 december 2026.  
 
Ledamöter: 
1. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen 
2. ledamot/ersättare i socialnämnden 
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
5. ledamot/ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Ersättare: 
1. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen 
2. ledamot/ersättare i socialnämnden 
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
5. ledamot/ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Ordförande: 
Vice ordförande: 

Ärendet 
Till det kommunala pensionärsrådet utser kommunstyrelsen ordförande, vice ordförande, ledamöter 
och ersättare. De som utses har av kommunfullmäktige valts till ledamot eller ersättare i 
kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 
barn- och utbildningsnämnden. Enligt rådets reglemente 5 § 8 p. ska kommunstyrelsen beakta en 
rimlig balans mellan majoritet och opposition vid utnämnandet av ledamöter i det kommunala rådet 
för funktionshinderfrågor. För kommunens ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor gäller samma 
mandatperiod som i kommunstyrelsen, detta i enlighet med rådets reglemente 8 § 9 p.  
 
. 
_______________________     ______________________ 
Petra Kålbäck     Matilda Ekh 
tf. kommundirektör    utredare    

Beslutsunderlag 
Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

Skickas till 
Akten 
Troman 
HR 
De valda 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-09

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2022/0319/110-12

Tjänstestälie/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Matilda Ekh
E-post: matilda.ekh@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Val av det kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till det kommunala rådet för funktionshinderfrågor för
tiden till och med 31 december 2026.

Ledamöter:
l. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen
2. ledamot/ersättare i socialnämnden
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden
5. ledamot/ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ersättare:
l. ledamot/ersättare i kommunstyrelsen
2. ledamot/ersättare i socialnämnden
3. ledamot/ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
4. ledamot/ersättare i kultur- och fritidsnämnden
5. ledamot/ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ordförande:
Vice ordförande:

Ärendet
Till det kommunala pensionärsrådet utser kommunstyrelsen ordförande, vice ordförande, ledamöter
och ersättare. Desom utses har av kommunfullmäktige valts till ledamot eller ersättare i
kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt
barn- och utbildningsnämnden. Enligt rådets reglemente 5 § 8 p. ska kommunstyrelsen beakta en
rimlig balans mellan majoritet och opposition vid utnämnandet av ledamöter i det kommunala rådet
för funktionshinderfrågor. För kommunens ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor gäller samma
mandatperiod som i kommunstyrelsen, detta i enlighet med rådets reglemente 8 § 9 p.

Petra Kålbäck
tf. kommundirektör

Matilda Ekh
utredare

Besiutsunderlag
Reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Skickas till
Akten
Troman
HR
De valda



4/23 Val av styrelseledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse - KS/2022/0319/110-31 Val av styrelseledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse : Val av styrelseledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-11-21 KS/2022/0319/110-31 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Eva Ryman 
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se 
 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Val av styrelseledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för valperioden 2023 - 2026 välja två styrelseledamöter till Nils och 
Astrids Ekbloms stiftelse: 
 
Styrelseledamöter 
1. 
2.  
. 

Ärendet 
Enligt stiftelseurkund för Nils och Astrid Ekbloms stiftelse ska kommunstyrelsen utse två 
styrelseledamöter till stiftelsen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tidigare utrett möjligheten till 
permutation av stiftelsen. Utredningen har rapporterats till kommunstyrelsen 2017-11-29 § 287. 
Kommunstyrelsen beslutade då att tacka för rapporten och uppdra till kommunstyrelseförvaltningen 
att bistå styrelsen för stiftelsen vid en ansökan om permutation av stiftelsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut har översänts till stiftelsens styrelseledamöter med information om att 
stiftelsens styrelse behöver fatta beslut/ansöka om permutation. Kommunstyrelseförvaltningen har 
också informerat om att den kan vara behjälplig med en ansökan. Något beslut från styrelsen för 
stiftelsen har inte inkommit till kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
därför att kommunstyrelsen väljer styrelseledamöter för ytterligare en valperiod 2023 - 2026. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att kommunstyrelsen bör välja styrelseledamöter 
för ytterligare en valperiod 2023 - 2026. 
 
 

_______________________     ______________________ 
Petra Kålbäck      Eva Ryman 
Tf kommundirektör    Utredare    

Beslutsunderlag 
Utredning av möjligheten till permutation av Nils och Astrid Ekbloms stiftelse 

Skickas till 
Akten 
Valda styrelseledamöter 
Troman 
DHR Nynäshamn-Haninge, Stadshusplatsen 3, 149 30 Nynäshamn 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-21

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2022/0319/110-31

Tjänstestälie/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Ryman
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Val av styrelseledamöter i Nils och Astrid Ekbloms stiftelse
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för valperioden 2023 - 2026 välja två styrelseledamöter till Nils och
Astrids Ekbloms stiftelse:

Styrelseledamöter
l.
2.

Ärendet
Enligt stiftelseurkund för Nils och Astrid Ekbloms stiftelse ska kommunstyrelsen utse två
styrelseledamöter till stiftelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tidigare utrett möjligheten till
permutation av stiftelsen. Utredningen har rapporterats till kommunstyrelsen 2017-11-29 § 287.
Kommunstyrelsen beslutade då att tacka för rapporten och uppdra till kommunstyrelseförvaltningen
att bistå styrelsen för stiftelsen vid en ansökan om permutation av stiftelsen.

Kommunstyrelsens beslut har översänts till stiftelsens styrelseledamöter med information om att
stiftelsens styrelse behöver fatta beslut/ansöka om permutation. Kommunstyrelseförvaltningen har
också informerat om att den kan vara behjälplig med en ansökan. Något beslut från styrelsen för
stiftelsen har inte inkommit till kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
därför att kommunstyrelsen väljer styrelseledamöter för ytterligare en valperiod 2023 - 2026.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att kommunstyrelsen bör välja styrelseledamöter
för ytterligare en valperiod 2023 - 2026.

Petra Kålbäck
Tf kommundirektör

Eva Ryman
Utredare

Besiutsunderlag
Utredning av möjligheten till permutation av Nils och Astrid Ekbloms stiftelse

Skickas till
Akten
Valda styrelseledamöter
Troman
DHR Nynäshamn-Haninge, Stadshusplatsen 3, 149 30 Nynäshamn



5/23 Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd - KS/2022/0319/110-32 Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd : Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-11-21 KS/2022/0319/110-32 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Eva Ryman 
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se 
 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande representant och ersättare för representant i Regionalt 
Skärgårdsråd för mandatperioden 2022 - 2026: 
 
Representant: 
 
Ersättare för representant:  
 
.. 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse en representant och en 
ersättare för representant i Regionalt Skärgårdsråd för mandatperioden 2023 - 2026.  
 
Det regionala skärgårdsrådet sammanträder fyra gånger per år, med syftet att identifiera frågor som 
är angelägna för skärgårdens utveckling. 
 
 

 

_______________________     ______________________ 
Petra Kålbäck     Eva Ryman 
Tf kommundirektör    Utredare    

. 

Skickas till 
Akten 
Region Stockholm, regionalt Skärgårdsråd 
Vald representant och ersättare  

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-21

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2022/0319/110-32

Tjänstestälie/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Ryman
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Val av ledamot och ersättare i Regionalt Skärgårdsråd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse följande representant och ersättare för representant i Regionalt
Skärgårdsråd för mandatperioden 2022 - 2026:

Representant:

Ersättare för representant:

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse en representant och en
ersättare för representant i Regionalt Skärgårdsråd för mandatperioden 2023 - 2026.

Det regionala skärgårdsrådet sammanträder fyra gånger per år, med syftet att identifiera frågor som
är angelägna för skärgårdens utveckling.

Petra Kålbäck
Tf kommundirektör

Eva Ryman
Utredare

Skickas till
Akten
Region Stockholm, regionalt Skärgårdsråd
Vald representant och ersättare



6/23 Val av ledamot i Stadskärneföreningen - KS/2022/0319/110-33 Val av ledamot i Stadskärneföreningen : Val av ledamot i Stadskärneföreningen

 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2022-11-21 KS/2022/0319/110-33 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Eva Ryman 
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se 
 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Val av ledamot i styrelsen för Nynäshamns Stadskärneförening 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser följande styrelseledamot i Nynäshamns Stadskärneförening för en period av 
två år, från och med föreningsstämman 2023: 
Styrelseledamot: 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser en styrelseledamot till 
Nynäshamns Stadskärneförening för en period av två år, från och med föreningsstämman 2023.  

Ärendet 
Enligt stadgar för Nynäshamns Stadskärneförening ska två ledamöter representera Nynäshamns 
kommun i föreningens styrelse.  
 
Kommunstyrelsen valde 2019-02-21, § 48, Håkan Svanberg (M) och Janice Boije Junerud (S) till 
ledamöter. Linnéa Gustavsson, tillväxtstrateg, valdes vid samma tillfälle till suppleant.  
 
De ledamöter som kommunstyrelsen utsett 2019 har vid föreningsstämman utsetts för olika  
Tidsperioder. Vid 2022 års föreningsstämma valdes Håkan Svanberg till styrelseledamot för två år 
och är därmed vald till 2024. Kommunstyrelsen bör därför nu välja en styrelseledamot för en två-
årsperiod vid årsstämman 2023 som väljs till 2025. Kommunen har inte någon suppleantplats i 
styrelsen enligt stadgarna, en representant från kommunens näringsliv- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har valts in som suppleant på förslag av Stadskärneföreningens 
valberedning.   
 
Nynäshamns Stadskärneförenings stadgar bifogas som beslutsunderlag och styrelsens 
sammansättning framgår av 22 § i stadgarna.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser en styrelseledamot för två år, från 
och med föreningsstämman 2023. 
 
Kommunstyrelsen kan därefter, nästa år, utse en styrelseledamot för två år från och med 
föreningsstämman 2024.  
 

_______________________     ______________________ 
Dan Olén     Eva Ryman 
tf kommundirektör    Utredare 
    
Beslutsunderlag 
Stadgar för Nynäshamns Stadskärneförening 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-21

Sida 1(2)
Diarienummer

KS/2022/0319/110-33

Tjänstestälie/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Ryman
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Val av ledamot i styrelsen för Nynäshamns Stadskärneförening
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser följande styrelseledamot i Nynäshamns Stadskärneförening för en period av
två år, från och med föreningsstämman 2023:
Styrelseledamot:

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser en styrelseledamot till
Nynäshamns Stadskärneförening för en period av två år, från och med föreningsstämman 2023.

Ärendet
Enligt stadgar för Nynäshamns Stadskärneförening ska två ledamöter representera Nynäshamns
kommun i föreningens styrelse.

Kommunstyrelsen valde 2019-02-21, § 48, Håkan Svanberg (M) och Janice Boije Junerud (S) till
ledamöter. Linnea Gustavsson, tillväxtstrateg, valdes vid samma tillfälle till suppleant.

De ledamöter som kommunstyrelsen utsett 2019 har vid föreningsstämman utsetts för olika
Tidsperioder. Vid 2022 års föreningsstämma valdes Håkan Svanberg till styrelseledamot för två år
och är därmed vald till 2024. Kommunstyrelsen bör därför nu välja en styrelseledamot för en två-
årsperiod vid årsstämman 2023 som väljs till 2025. Kommunen har inte någon suppleantplats i
styrelsen enligt stadgarna, en representant från kommunens näringsliv- och
arbetsmarknadsförvaltningen har valts in som suppleant på förslag av Stadskärneföreningens
valberedning.

Nynäshamns Stadskärneförenings stadgar bifogas som beslutsunderlag och styrelsens
sammansättning framgår av 22 § i stadgarna.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen utser en styrelseledamot för två år, från
och med föreningsstämman 2023.

Kommunstyrelsen kan därefter, nästa år, utse en styrelseledamot för två år från och med
föreningsstämman 2024.

Dan Olen
tf kommundirektör

Eva Ryman
Utredare

Beslutsunderlag
Stadgar för Nynäshamns Stadskärneförening
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Skickas till 
Akten 
Kommunens valda ombud till föreningsstämman 
Vald styrelseledamot och suppleant 
Nynäshamns Stadskärneförening, centrumledare@nynashamnscentrum.se  
Naf 
Troman 

2(2)

Skickas till
Akten
Kommunens valda ombud till föreningsstämman
Vald styrelseledamot och suppleant
Nynäshamns Stadskärneförening, centrumledare@nynashamnscentrum.se
Naf
Troman
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2022-12-13 KS/2022/0390/049-1 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
Ekonomiavdelning 
Marie Stålbom-Warg 
E-post: marie.stalbom@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 
 

Finanspolicy för Nynäshamns kommun 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta finanspolicy för Nynäshamns kommun enligt bilaga och tidigare antagna föreskrifter 
från 2011 om medelsförvaltningen, borgen eller annat område som behandlas i denna policy 
upphävs. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Vidare anger kommunallagen att 
kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. I enlighet med gällande 
lagstiftning och med syftet att tydliggöra uppdraget gällande finansverksamheten har Nynäshamns 
kommun upprättat denna finanspolicy. 

Ärendet 
Denna finanspolicy omfattar finansverksamheten i hela kommunkoncernen, med vilken avses 
Nynäshamn kommun med hel- och majoritetsägda bolag. Med finansverksamheten avses upplåning, 
utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av överskottslikviditet och finansiell riskhantering. 
Respektive styrelse i hel- och majoritetsägda bolag ska besluta om finansiella riktlinjer för den egna 
finansverksamheten inom ramen för denna finanspolicy.  

Hanteringen av Nynäshamns Kommuns placerade medel kopplat till kommunens pensionsförpliktelse 
regleras inte i denna finanspolicy utan hanteras i separat placeringspolicy för att tydliggöra det 
långsiktiga perspektivet i förvaltningen kopplat till risk och avkastningskrav. 

Det övergripande målet för finansverksamheten i kommunkoncernen är att medverka till en god 
hushållning genom att: 

• tillgodose verksamhetens nödvändiga behov av finansiering i enlighet med fastställd budget 
• säkerställa betalningsförmåga och trygga tillgången på kapital 
• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för beslutad 
• risk 

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på området gällande 
lagstiftning.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har utarbetat ny finanspolicy under 2022. Under 
framtagandet har dialog förts med Söderberg & Partners Wealth Management och kommunens bank 
Nordea. Denna finanspolicy tillsammans med ny placeringspolicy för pensionsförpliktelserna som 
beslutas i separat ärende ersätter tidigare beslutad finanspolicy (kommunfullmäktige 2011-02-11 
§31). Orsaken till uppdelningen är lagstiftarens separation av hanteringen av medelsförvaltning och 
medel avsatta för pensionsförpliktelser.   
 
 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-13

Sida 1(2)
Diarienummer

KS/2022/0390/049-1

Tjänstestälie/handläggare
Ekonomiavdelning
Marie Stålbom-Warg
E-post: marie.stalbom@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Finanspolicy för Nynäshamns kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

l. Anta finanspolicy för Nynäshamns kommun enligt bilaga och tidigare antagna föreskrifter
från 2011 om medelsförvaltningen, borgen eller annat område som behandlas i denna policy
upphävs.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Vidare anger kommunallagen att
kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen. I enlighet med gällande
lagstiftning och med syftet att tydliggöra uppdraget gällande finansverksamheten har Nynäshamns
kommun upprättat denna finanspolicy.

Ärendet
Denna finanspolicy omfattar finansverksamheten i hela kommunkoncernen, med vilken avses
Nynäshamn kommun med hel- och majoritetsägda bolag. Med finansverksamheten avses upplåning,
utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av överskottslikviditet och finansiell riskhantering.
Respektive styrelse i hel- och majoritetsägda bolag ska besluta om finansiella riktlinjer för den egna
finansverksamheten inom ramen för denna finanspolicy.

Hanteringen av Nynäshamns Kommuns placerade medel kopplat till kommunens pensionsförpliktelse
regleras inte i denna finanspolicy utan hanteras i separat placeringspolicy för att tydliggöra det
långsiktiga perspektivet i förvaltningen kopplat till risk och avkastningskrav.

Det övergripande målet för finansverksamheten i kommunkoncernen är att medverka till en god
hushållning genom att:

• tillgodose verksamhetens nödvändiga behov av finansiering i enlighet med fastställd budget
• säkerställa betalningsförmåga och trygga tillgången på kapital
• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för beslutad
• risk

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på området gällande
lagstiftning.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har utarbetat ny finanspolicy under 2022. Under
framtagandet har dialog förts med Söderberg & Partners Wealth Management och kommunens bank
Nordea. Denna finanspolicy tillsammans med ny placeringspolicy för pensionsförpliktelserna som
beslutas i separat ärende ersätter tidigare beslutad finanspolicy (kommunfullmäktige 2011-02-11
§31). Orsaken till uppdelningen är lagstiftarens separation av hanteringen av medelsförvaltning och
medel avsatta för pensionsförpliktelser.
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_______________________     ______________________ 
Dan Olén     Marie Stålbom Warg 
Ekonomichef, tf kommundirektör  Controllerchef    
 

Beslutsunderlag 
Finanspolicy 

Skickas till 
Akten 

2(2)

Dan Olen
Ekonomichef, tf kommundirektör

Marie Stålbom Warg
Controllerchef

Besiutsunderlag
Finanspolicy

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-12-13 KS/2022/0391/049-1 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
Ekonomiavdelning 
Marie Stålbom-Warg 
E-post: marie.stalbom@nynashamn.se  

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 
 

Placeringspolicy för Nynäshamns kommun 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. Anta placeringspolicy för Nynäshamns kommun enligt bilaga och tidigare antagna 
föreskrifter om pensionsförvaltningen från 2011 upphävs.  

Sammanfattning 
Nynäshamns kommun har avsatt medel för tryggande av kommunens framtida pensionsförpliktelser. 
Medlen förvaltas i en så kallad ”pensionsportfölj”. Denna policy anger riktlinjer kring Nynäshamns 
kommuns kapitalförvaltning av medel avsatta för framtida pensionsförplikter 

Ärendet 
Syftet med denna placeringspolicy är uppfylla de krav som kommunallagen (11 kap §2–4) ställer på 
kapitalförvaltningen i Sveriges kommuner. Av lagtexten framgår att kommuner skall förvalta sina 
medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 
Kommunfullmäktige ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen och särskilda föreskrifter om 
förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen 
skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur 
uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske. 

 

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har utarbetat ny placeringspolicy under 2022. 
Under framtagandet har dialog förts med Söderberg & Partners Wealth Management och 
kommunens bank Nordea. Denna placeringspolicy tillsammans med ny finanspolicy som beslutas i 
separat ärende ersätter tidigare beslutad finanspolicy (kommunfullmäktige 2011-02-11 §31). 
Orsaken till uppdelningen är lagstiftarens separation av hanteringen av medelsförvaltning och medel 
avsatta för pensionsförpliktelser.   
 

 

 

_______________________     ______________________ 
Dan Olén     Marie Stålbom Warg 
Ekonomichef, tf kommundirektör  Controllerchef 
 

Beslutsunderlag 
Placeringspolicy 

Skickas till 
Akten 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-13

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2022/0391/049-1

Tjänstestälie/handläggare
Ekonomiavdelning
Marie Stålbom-Warg
E-post: marie.stalbom@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Placeringspolicy för Nynäshamns kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

l. Anta placeringspolicy för Nynäshamns kommun enligt bilaga och tidigare antagna
föreskrifter om pensionsförvaltningen från 2011 upphävs.

Sammanfattning
Nynäshamns kommun har avsatt medel för tryggande av kommunens framtida pensionsförpliktelser.
Medlen förvaltas i en så kallad "pensionsportfölj". Denna policy anger riktlinjer kring Nynäshamns
kommuns kapitalförvaltning av medel avsatta för framtida pensionsförplikter

Ärendet
Syftet med denna placeringspolicy är uppfylla de krav som kommunallagen (11 kap §2--4) ställer på
kapitalförvaltningen i Sveriges kommuner. Av lagtexten framgår att kommuner skall förvalta sina
medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Kommunfullmäktige ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen och särskilda föreskrifter om
förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen
skall förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det anges hur
uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning har utarbetat ny placeringspolicy under 2022.
Under framtagandet har dialog förts med Söderberg & Partners Wealth Management och
kommunens bank Nordea. Denna placeringspolicy tillsammans med ny finanspolicy som beslutas i
separat ärende ersätter tidigare beslutad finanspolicy (kommunfullmäktige 2011-02-11 §31).
Orsaken till uppdelningen är lagstiftarens separation av hanteringen av medelsförvaltning och medel
avsatta för pensionsförpliktelser.

Dan Olen
Ekonomichef, tf kommundirektör

Marie Stålbom Warg
Controllerchef

Besiutsunderlag
Placeringspolicy

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-11-29 KS/2021/0085/026-6 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
HR-avdelningen 
Åsa Gutesten 
E-post: Asa.Gutesten@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 
12882871288287 

Revidering av policy för arbetsmiljö lika rättigheter och 
möjligheter 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen revidering 
av policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter i enlighet med uppdaterad värdegrund 
2022.  
 
  

Ärendet 
På grund av uppdaterad värdegrund 2022, behöver policy för arbetsmiljö lika rättigheter och 
möjligheter justeras med att ta bort texten om värdegrundorden och ersättas av att endast hänvisa 
till aktuell värdegrund.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer justeringen av texten som en nödvändig åtgärd för att gå i linje med 
värdegrunden 
 

 

 

_______________________     ______________________ 
Dan Olén     Linn Marsten 
tf kommundirektör    personalchef    
       

Beslutsunderlag 
Beslutad policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter Kf 2021-03-11 §  
Reviderad policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter 

Skickas till 
Socialnämnd  
Samhällsbyggnadsnämnd  
Barn- och utbildningsnämnd 
Kultur och fritidsnämnden 
Kommunstyrelse 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd 
 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-29

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2021/0085/026-6

Tjänstestälie/handläggare

HR-avdelningen
Åsa Gutesten
E-post: Asa.Gutesten@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Revidering av policy för arbetsmiljö lika rättigheter och
möjligheter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen revidering
av policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter i enlighet med uppdaterad värdegrund
2022.

Ärendet
På grund av uppdaterad värdegrund 2022, behöver policy för arbetsmiljö lika rättigheter och
möjligheter justeras med att ta bort texten om värdegrundorden och ersättas av att endast hänvisa
till aktuell värdegrund.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer justeringen av texten som en nödvändig åtgärd för att gå i linje med
värdegrunden

Dan Olen
tf kommundirektör

Linn Marsten
personalchef

Beslutsunderlag
Beslutad policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter Kf 2021-03-11 §
Reviderad policy för arbetsmiljö lika rättigheter och möjligheter

Skickas till
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Kultur och fritidsnämnden
Kommunstyrelse
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-11-29 KS/2022/0325/027-1 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
HR-avdelningen 
Åsa Gutesten 
E-post: Asa.Gutesten@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige12882921288292 

Upphörande av policy med handlingsplan för Nynäshamns 
kommun vid trakasserier grundade på kön 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att policy med handlingsplan för 
Nynäshamns kommun vid trakasserier grundade på kön upphör att gälla.  

Ärendet 
Den lagstiftning som tidigare ställde krav på arbetsgivare att ha en policy med handlingsplan vid 
trakasserier grundade på kön har upphört att gälla. Därmed föreslås att policy med handlingsplan 
för Nynäshamns kommun vid trakasserier grundande på kön upphör att gälla.  

Förvaltningens bedömning 
I och med att lagstiftningen har upphört att gälla så gör förvaltningen bedömningen att policy med 
handlingsplan för Nynäshamns kommun vid trakasserier grundade på kön ska upphöra att gälla.  
 

 

 

_______________________     ______________________ 
Dan Olén     Linn Marsten 
tf kommundirektör    personalchef    
 

Beslutsunderlag 
Policy med handlingsplan för Nynäshamns kommun vid trakasserier grundande på kön  

Skickas till 
Kommunstyrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknasnämnden 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-29

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2022/0325/027-1

Tjänstestälie/handläggare

HR-avdelningen
Åsa Gutesten
E-post: Asa.Gutesten@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Upphörande av policy med handlingsplan för Nynäshamns
kommun vid trakasserier grundade på kön
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att policy med handlingsplan för
Nynäshamns kommun vid trakasserier grundade på kön upphör att gälla.

Ärendet
Den lagstiftning som tidigare ställde krav på arbetsgivare att ha en policy med handlingsplan vid
trakasserier grundade på kön har upphört att gälla. Därmed föreslås att policy med handlingsplan
för Nynäshamns kommun vid trakasserier grundande på kön upphör att gälla.

Förvaltningens bedömning
I och med att lagstiftningen har upphört att gälla sågör förvaltningen bedömningen att policy med
handlingsplan för Nynäshamns kommun vid trakasserier grundade på kön ska upphöra att gälla.

Dan Olen
tf kommundirektör

Linn Marsten
personalchef

Beslutsunderlag
Policy med handlingsplan för Nynäshamns kommun vid trakasserier grundande på kön

Skickas till
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Näringslivs- och arbetsmarknasnämnden
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-10-19 KS/2019/0079/027-11 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
HR-avdelningen 
Gunilla Grönlund 
E-post: Gunilla.Gronlund@nynashamn.se 
Tel:  

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 
 

Revidering av policy för kompetens och rekrytering 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen revidering 
av policy för kompetens och rekrytering i enlighet med uppdaterad värdegrund 2022.  

Sammanfattning 
I aktuell policy hänvisas till värdegrundens olika komponenter som öppenhet, respekt, engagemang 
samt modig och att dessa ska leda till tillit. I föreslagen reviderad version föreslås endast att hänvisa 
till aktuell värdegrund och inte gå in på detaljerna. 

Ärendet 
På grund av uppdaterad värdegrund 2022, behöver policy för kompetens och rekrytering justeras 
med att ta bort texten om värdegrundorden och ersättas av att endast hänvisa till aktuell 
värdegrund. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer justeringen av texten som en nödvändig åtgärd för att gå i linje med 
värdegrunden. 
 

 

 

_______________________     ______________________ 
Chefens namn     Gunilla Grönlund 
Chefens titel    
 

Beslutsunderlag 
Beslutad policy för kompetens och rekrytering Kf 2021-03-11 § 51 
Nytt förslag på reviderad policy för kompetens och rekrytering 

Skickas till 
CESAM 
KS-au 
KS 
KF 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-10-19

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2019/0079/027-11

Tjänstestälie/handläggare

HR-avdelningen
Gunilla Grönlund
E-post: Gunilla.Gronlund@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Revidering av policy för kompetens och rekrytering
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen revidering
av policy för kompetens och rekrytering i enlighet med uppdaterad värdegrund 2022.

Sammanfattning
I aktuell policy hänvisas till värdegrundens olika komponenter som öppenhet, respekt, engagemang
samt modig och att dessa ska leda till tillit. I föreslagen reviderad version föreslås endast att hänvisa
till aktuell värdegrund och inte gå in på detaljerna.

Ärendet
Pågrund av uppdaterad värdegrund 2022, behöver policy för kompetens och rekrytering justeras
med att ta bort texten om värdegrundorden och ersättas av att endast hänvisa till aktuell
värdegrund.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer justeringen av texten som en nödvändig åtgärd för att gå i linje med
värdegrunden.

Chefens namn
Chefens titel

Gunilla Grönlund

Besiutsunderlag
Beslutad policy för kompetens och rekrytering Kf 2021-03-11 § 51
Nytt förslag på reviderad policy för kompetens och rekrytering

Skickas till
CESAM
KS-au
KS
KF
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2022-11-24 KS/2020/0437/210-3 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Mark och exploatering 
Sandra Ulmér 
E-post: sandra.ulmer@nynashamn.se 
Tel: 08-520 682 59  

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 
 

Försäljning av fastigheten Vaktberget 35 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

1. Köpekontrakt för Vaktberget 35 godkänns och fastigheten överlåts till bolaget Gamla 
Ångbryggeriet AB för en köpeskilling om 2,6 miljoner kronor.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att underteckna handlingar i ärendet och i övrigt fullfölja 
affären.  

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med att-sats 1 och 2, att bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen 
att underteckna handlingar i ärendet och i övrigt fullfölja affären.  

Sammanfattning 
Kommunen har via en fastighetsmäklare annonserat om att sälja fastigheten Vaktberget 35 i 
Nynäshamns tätort. Efter en dold budgivning har ett köpekontrakt träffats med en köpare. 
Köpeskillingen uppgår till 2,6 miljoner kronor. Kommunfullmäktige föreslås godkänna affären.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen förvärvade år 2018 del fastigheten Vaktberget 5 på Bryggargatan i Nynäshamns 
tätort som omfattar det gamla Ångbryggeriet. Förvärvet skedde genom en markbytesaffär i 
projektet Telegrafen & Vaktberget i enlighet med exploateringsavtalet för Vaktberget 5. Det 
förvärvade markområdet har fastighetsbildats till en egen fastighet med fastighetsbeteckningen 
Vaktberget 35. Kommunstyrelsen arbetsutskott gav år 2020 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att avyttra fastigheten Vaktberget 35, KSAU §217/20.  
 
Kommunen har direktupphandlat en fastighetsmäklare som har hanterat försäljningen. Fastigheten 
har annonserats på den öppna marknaden med dold budgivning. Totalt nio bud lämnades in varav 
förvaltningen valde att gå vidare med en av budgivarna och teckna köpekontrakt.  
 
Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 2,6 miljoner kronor. Tillträdesdag blir den 1 december 
2023.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare konstaterat att fastigheten inte fyller någon funktion i 
kommunens fastighetsbestånd. Det finns följaktligen inte någon anledning för kommunen att behålla 
fastigheten i kommunal ägo. I och med försäljningen stärks kommunens finansiella situation. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den överenskomna köpeskillingen om 2,6 miljoner kronor 
är rimlig och överensstämmer med den indikativa värdering som gjorts för fastigheten inför 
annonsering.   
 

 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-24

Sida 1(2)
Diarienummer

KS/2020/0437/210-3

Tjänstestälie/handläggare

Mark och exploatering
Sandra Ulmer
E-post: sandra.ulmer@nynashamn.se
Tel: 08-520 682 59

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Försäljning av fastigheten Vaktberget 35
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

l. Köpekontrakt för Vaktberget 35 godkänns och fastigheten överlåts till bolaget Gamla
Ångbryggeriet ABför en köpeskilling om 2,6 miljoner kronor.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att underteckna handlingar i ärendet och i övrigt fullfölja
affären.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med att-sats l och 2, att bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen
att underteckna handlingar i ärendet och i övrigt fullfölja affären.

Sammanfattning
Kommunen har via en fastighetsmäklare annonserat om att sälja fastigheten Vaktberget 35 i
Nynäshamns tätort. Efter en dold budgivning har ett köpekontrakt träffats med en köpare.
Köpeskillingen uppgår till 2,6 miljoner kronor. Kommunfullmäktige föreslås godkänna affären.

Ärendet
Kommunstyrelsen förvärvade år 2018 del fastigheten Vaktberget 5 på Bryggargatan i Nynäshamns
tätort som omfattar det gamla Ångbryggeriet. Förvärvet skedde genom en markbytesaffär i
projektet Telegrafen & Vaktberget i enlighet med exploateringsavtalet för Vaktberget 5. Det
förvärvade markområdet har fastighetsbildats till en egen fastighet med fastighetsbeteckningen
Vaktberget 35. Kommunstyrelsen arbetsutskott gav år 2020 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att avyttra fastigheten Vaktberget 35, KSAU §217/20.

Kommunen har direktupphandlat en fastighetsmäklare som har hanterat försäljningen. Fastigheten
har annonserats på den öppna marknaden med dold budgivning. Totalt nio bud lämnades in varav
förvaltningen valde att gå vidare med en av budgivarna och teckna köpekontrakt.

Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 2,6 miljoner kronor. Tillträdesdag blir den l december
2023.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har tidigare konstaterat att fastigheten inte fyller någon funktion i
kommunens fastighetsbestånd. Det finns följaktligen inte någon anledning för kommunen att behålla
fastigheten i kommunal ägo. I och med försäljningen stärks kommunens finansiella situation.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den överenskomna köpeskillingen om 2,6 miljoner kronor
är rimlig och överensstämmer med den indikativa värdering som gjorts för fastigheten inför
annonsering.
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_______________________     ______________________ 
Petra Kålbäck     Sabina Edelman 
tillförordnad kommundirektör   mark- och exploateringschef   
 

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt för Vaktberget 35 

Skickas till 
Akten 
Ekonomichefen 
Planeringschefen 
Mark- och exploateringschefen 
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Petra Kålbäck
tillförordnad kommundirektör

Sabina Edelman
mark- och exploateringschef

Beslutsunderlag
Köpekontrakt för Vaktberget 35

Skickas till
Akten
Ekonomichefen
Planeringschefen
Mark- och exploateringschefen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(4) 
Datum Diarienummer 
2022-11-30 KS/2018/0127/251-14 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Mark och exploatering 
Hanna Hjort Koverberg 
E-post: hanna.hjort-koverberg@nynashamn.se 
Tel: 08-520 682 23 

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 
 

Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 
2:26 i Nynäshamns kommun 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Godkänna undertecknat Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 i 
Nynäshamns kommun. 

2. Godkänna undertecknat Bevakningsavtal, gällande åtgärder som berör väg 574 i samband 
med detaljplan för Lyngsta 2:2 och 2:6, mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.  

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja Exploateringsavtal för detaljplan för del av 
Lyngsta 2:2 och 2:26 i Nynäshamns kommun samt Bevakningsavtal gällande åtgärder som 
berör väg 574 mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med punkt 1–3, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja Exploateringsavtal 
för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 och Bevakningsavtal med Trafikverket gällande 
åtgärder som berör väg 574 och underteckna handlingar tillhörande ärendet. 

Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 har upprättats. För att 
reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploatering av området, har ett 
exploateringsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören. Exploateringsavtalet reglerar 
utförande och finansiering av anläggningar inom Exploateringsområdet samt marköverlåtelser. 
 
Till exploateringsavtalet hör även ett bevakningsavtal med Trafikverket gällande åtgärder som berör 
väg 574 i samband med detaljplanen. 
 
Ärendet var uppe för beslut i kommunfullmäktige den 13 oktober och beslöts då att skickas på 
återremiss med anledning av det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och cykelväg till 
kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet. Samt efterfrågades 
dokumenterade trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen. Förvaltningen har svarat på 
kommunfullmäktiges återremiss i bifogat dokument, genom att förtydliga vilka alternativ för 
trafiklösningar som finns och motiverat val av lösningar. Förvaltningen förespråkar inte några 
förändringar av planförslaget eller tillhörande exploateringsavtal.  

Ärendet 
Bakgrund  
Stora Vika är utpekat i Nynäshamns kommuns översiktsplan (Nynäshamns kommun, 2012) som en 
av kommunens åtta utvecklingsorter vilket innebär att det främst är där som kommunens tillväxt ska 
ske. Identifierade utvecklingsmöjligheter som beskrivs för Stora Vika är viss förtätning och ny 
bebyggelse öster om orten, vilket ger förbättrade förutsättningar för service och arbetsplatser. 
Planområdet ligger knappt en kilometer nordöst om Stora Vika längs Sjöviksvägen. Delar av två 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-30

Sida 1(4)
Diarienummer

KS/2018/0127/251-14

Tjänstestälie/handläggare

Mark och exploatering
Hanna Hjort Koverberg
E-post: hanna.hjort-koverberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 682 23

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och
2:26 i Nynäshamns kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att:

l. Godkänna undertecknat Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 i
Nynäshamns kommun.

2. Godkänna undertecknat Bevakningsavtal, gällande åtgärder som berör väg 574 i samband
med detaljplan för Lyngsta 2:2 och 2:6, mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja Exploateringsavtal för detaljplan för del av
Lyngsta 2:2 och 2:26 i Nynäshamns kommun samt Bevakningsavtal gällande åtgärder som
berör väg 574 mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med punkt 1-3, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja Exploateringsavtal
för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 och Bevakningsavtal med Trafikverket gällande
åtgärder som berör väg 574 och underteckna handlingar tillhörande ärendet.

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 har upprättats. För att
reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploatering av området, har ett
exploateringsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören. Exploateringsavtalet reglerar
utförande och finansiering av anläggningar inom Exploateringsområdet samt marköverlåtelser.

Till exploateringsavtalet hör även ett bevakningsavtal med Trafikverket gällande åtgärder som berör
väg 574 i samband med detaljplanen.

Ärendet var uppe för beslut i kommunfullmäktige den 13 oktober och beslöts då att skickas på
återremiss med anledning av det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och cykelväg till
kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet. Samt efterfrågades
dokumenterade trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen. Förvaltningen har svarat på
kommunfullmäktiges återremiss i bifogat dokument, genom att förtydliga vilka alternativ för
trafiklösningar som finns och motiverat val av lösningar. Förvaltningen förespråkar inte några
förändringar av planförslaget eller tillhörande exploateringsavtal.

Ärendet
Bakgrund
Stora Vika är utpekat i Nynäshamns kommuns översiktsplan (Nynäshamns kommun, 2012) som en
av kommunens åtta utvecklingsorter vilket innebär att det främst är där som kommunens tillväxt ska
ske. Identifierade utvecklingsmöjligheter som beskrivs för Stora Vika är viss förtätning och ny
bebyggelse öster om orten, vilket ger förbättrade förutsättningar för service och arbetsplatser.
Planområdet ligger knappt en kilometer nordöst om Stora Vika längs Sjöviksvägen. Delar av två
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fastigheter ingår i planområdet - Lyngsta 2:2 och Lyngsta 2:26. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra uppförandet av ett 40-tal kedjehus på delar av fastigheten Lyngsta 2:2 samt att skydda 
de områden med högst naturvärden genom att planlägga dem som naturmark. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade 22 oktober 2015 positivt planbesked till 
fastighetsägaren för fastigheten Lyngsta 2:2 för att pröva bostadsbyggnation på fastigheten. 
Efterföljande planuppdrag anger att åkermarken ska lämnas orörd med hänvisning till Kommunens 
översiktsplan där marken pekas ut som värdefull jordbruksmark, nybyggnation ska därför hållas till 
skogsmarken.  

Ett intentionsavtal upprättades mellan kommunen och fastighetsägarna och beslutades i 
kommunfullmäktige 19 september 2018. Intentionsavtalet reglerar bland annat utbyggnad av 
allmänna VA-anläggningar till området samt att en gång- och cykelväg måste anläggas för att stärka 
sambandet till Stora Vika och möjliggöra en hållbar bostadsutveckling inom planområdet.  
 
Detaljplanen och tillhörande exploateringsavtal lämnades över till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober. Kommunfullmäktige beslutade då 
att återremittera ärendet gällande detaljplan respektive exploateringsavtal för att:  

1. ärendet inte är färdigberett utifrån att det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och 
cykelväg till kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet. 

2. dokumentera trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen. 
 
Förvaltningen har svarat på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss, se bilagt dokument med svar 
på kommunfullmäktiges återremiss, där svaret på återremissen utgör en sammanställning av 
utredda trafiklösningar för Sjöviksvägen och Bodavägen, både vad gäller gång- och cykeltrafikanters 
möjlighet att ta sig till kollektivtrafik och biltrafikens angöring till det nya bostadsområdet. Av 
utredda alternativ bedömer förvaltningen att angöring med bil till det nya bostadsområdet bör ske 
via Sjöviksvägen, som har kapacitet att klara av den marginella trafikökning planförslaget bedöms 
medföra och att gång- och cykeltrafikanter ska använda den nya gång- och cykelväg som anläggs 
från bostadsområdet fram till Bodavägen, för att sedan använda Bodavägen för att ta sig vidare mot 
Stora Vika. Inga ytterligare juridiska åtgärder för gång- och cykeltrafik via Bodavägen föreslås. 
Förvaltningen förespråkar därmed inte några förändringar av planförslaget eller tillhörande 
exploateringsavtal. 
 
Exploateringsavtalet 
För att reglera hur utbyggnaden av detaljplaneområdet ska genomföras har exploatören och 
kommunen tecknat exploateringsavtal som reglerar byggandet och finansiering av anläggningar. 
Det gäller dels vem som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem som ska 
finansiera åtgärderna. 
 
Tidplanen för exploateringen ska upprättas gemensamt av exploatören och kommunen och 
regelbundet hållas uppdaterad. Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 10 år.  

Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner 
Exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Lyngsta 
2:2 och 2:26. 
 
Ansvar för utförande, drift och underhåll 
Exploatören ansvarar för all utbyggnad inom exploateringsområdet. Utbyggnaden kommer till 
största delen ske på del av exploatörens egna fastighet Lyngsta 2:2. Del av planerad gång- och 
cykelväg ligger på fastigheten Lyngsta 2:26 som ägs av en privat fastighetsägare men där 
markåtkomst genom fastighetsreglering är överenskommet mellan parterna.  
 
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och underhåll av 
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fastigheter ingår i planområdet - Lyngsta 2:2 och Lyngsta 2:26. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra uppförandet av ett 40-tal kedjehus på delar av fastigheten Lyngsta 2:2 samt att skydda
de områden med högst naturvärden genom att planlägga dem som naturmark.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade 22 oktober 2015 positivt planbesked till
fastighetsägaren för fastigheten Lyngsta 2:2 för att pröva bostadsbyggnation på fastigheten.
Efterföljande planuppdrag anger att åkermarken ska lämnas orörd med hänvisning till Kommunens
översiktsplan där marken pekas ut som värdefull jordbruksmark, nybyggnation ska därför hållas till
skogsmarken.

Ett intentionsavtal upprättades mellan kommunen och fastighetsägarna och beslutades i
kommunfullmäktige 19 september 2018. Intentionsavtalet reglerar bland annat utbyggnad av
allmänna VA-anläggningar till området samt att en gång- och cykelväg måste anläggas för att stärka
sambandet till Stora Vika och möjliggöra en hållbar bostadsutveckling inom planområdet.

Detaljplanen och tillhörande exploateringsavtal lämnades över till kommunfullmäktige för beslut om
antagande på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober. Kommunfullmäktige beslutade då
att återremittera ärendet gällande detaljplan respektive exploateringsavtal för att:

l. ärendet inte är färdigberett utifrån att det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och
cykelväg till kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet.

2. dokumentera trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen.

Förvaltningen har svarat på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss, se bilagt dokument med svar
på kommunfullmäktiges återremiss, där svaret på återremissen utgör en sammanställning av
utredda trafiklösningar för Sjöviksvägen och Bodavägen, både vad gäller gång- och cykeltrafikanters
möjlighet att ta sig till kollektivtrafik och biltrafikens angöring till det nya bostadsområdet. Av
utredda alternativ bedömer förvaltningen att angöring med bil till det nya bostadsområdet bör ske
via Sjöviksvägen, som har kapacitet att klara av den marginella trafikökning planförslaget bedöms
medföra och att gång- och cykeltrafikanter ska använda den nya gång- och cykelväg som anläggs
från bostadsområdet fram till Bodavägen, för att sedan använda Bodavägen för att ta sig vidare mot
Stora Vika. Inga ytterligare juridiska åtgärder för gång- och cykeltrafik via Bodavägen föreslås.
Förvaltningen förespråkar därmed inte några förändringar av planförslaget eller tillhörande
exploateringsavtaI.

Exploateringsavtalet
För att reglera hur utbyggnaden av detaljplaneområdet ska genomföras har exploatören och
kommunen tecknat exploateringsavtal som reglerar byggandet och finansiering av anläggningar.
Det gäller dels vem som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem som ska
finansiera åtgärderna.

Tidplanen för exploateringen ska upprättas gemensamt av exploatören och kommunen och
regelbundet hållas uppdaterad. Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 10 år.

Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner
Exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Lyngsta
2:2 och 2:26.

Ansvar för utförande, drift och underhåll
Exploatören ansvarar för all utbyggnad inom exploateringsområdet. Utbyggnaden kommer till
största delen ske på del av exploatörens egna fastighet Lyngsta 2:2. Del av planerad gång- och
cykelväg ligger på fastigheten Lyngsta 2:26 som ägs av en privat fastighetsägare men där
markåtkomst genom fastighetsreglering är överenskommet mellan parterna.

Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och underhåll av
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kommunala VA-anläggningar. Inget kommunalt dagvattenomhändertagande planeras.  
 
För projektet behöver ledningsrätt sökas för VA-ledningar inom området samt mellan planområdet 
och befintligt ledningsnät i Stora Vika. Kommunen ansöker om ledningsrätt för kommunala VA-
anläggningar och Exploatören tillhandahåller underlag för ansökan samt svarar för 
förrättningskostnaderna. 
 
Lokalgator, gång- och cykelvägar och naturmark ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap och 
överlämnas till en samfällighet. Trafikverket är huvudman för väg 574, Sjöviksvägen, med 
tillhörande väganläggningar.  
 
Finansiering 
Exploatören ansvarar för och bekostar upphandling, projektering och utbyggnad av samtliga 
anläggningar och bebyggelse inom exploateringsområdet. 
 
Exploatören bygger ut och bekostar VA-utbyggnaden, inom exploateringsområdet samt till 
exploateringsområdet från befintligt ledningsnät, och överlåter sedan denna till kommunen utan 
vederlag. För anslutning till det kommunala VA-nätet ska exploatören betala 30 procent av, vid 
tidpunkten för upprättandet av förbindelsepunkter, gällande VA-taxa för anläggningsavgift till 
kommunens VA-avdelning. Exploatören ska även överlåta ett markområde på 10 x 10 meter utan 
vederlag till kommunen för VA-tekniska anläggningar, pump- och tryckstegringsstation.   
 
Som säkerhet för exploatörernas åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet ska 
Exploatören ställa säkerhet i form av pantbrev med bästa rätt i exploateringsfastigheten. 
Säkerheten ska överlämnas till kommunen i samband med undertecknande av exploateringsavtalet. 
 
För mark- och exploateringsenhetens administrativa kostnader för framtagandet av intentionsavtalet 
ska exploatören betala en ersättning på 50 000 kronor. För uppföljning av projektets 
genomförandeskede ska exploatören även betala en löpande administrativ ersättning till kommunen.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Exploateringsavtalet beaktar och tillgodoser 
Kommunens intressen i detta projekt. Avtalet reglerar på ett rimligt sätt parternas 
åtagande för genomförandet i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer även att den nya exploateringen i Lyngsta 2:2 bidrar till att 
uppfylla översiktsplanens mål och strategier om en positiv förtätning och utveckling av Stora Vika.  
Genom nya attraktiva bostäder kan Nynäshamn växa som kommun och utbygganden av ca 40 nya 
bostäder på Lyngsta 2:2 bedöms som positivt för kommunens bostadsförsörjning. Detta samtidigt 
som de områden på fastigheten Lyngsta 2:2 med högst naturvärden skyddas och jordbruksmarken 
bevaras. Med anläggande av ny gång- och cykelväg skapas möjlighet till hållbart resande för 
framtida boende i området. 
 
Förvaltningen har besvarat kommunfullmäktiges återremiss genom att förtydliga vilka alternativ för 
trafiklösningar som finns och motiverat val av lösningar. 
 

 

 

_______________________     ______________________ 
Dan Olén     Sabina Edelman  
tf Kommundirektör    Mark- och exploateringschef    
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kommunala VA-anläggningar. Inget kommunalt dagvattenomhändertagande planeras.

För projektet behöver ledningsrätt sökas för VA-ledningar inom området samt mellan planområdet
och befintligt ledningsnät i Stora Vika. Kommunen ansöker om ledningsrätt för kommunala VA-
anläggningar och Exploatören tillhandahåller underlag för ansökan samt svarar för
förrättningskostnaderna.

Lokalgator, gång- och cykelvägar och naturmark ska förvaltas med enskilt huvudmannaskap och
överlämnas till en samfällighet. Trafikverket är huvudman för väg 574, Sjöviksvägen, med
tillhörande väganläggningar.

Finansiering
Exploatören ansvarar för och bekostar upphandling, projektering och utbyggnad av samtliga
anläggningar och bebyggelse inom exploateringsområdet.

Exploatören bygger ut och bekostar VA-utbyggnaden, inom exploateringsområdet samt till
exploateringsområdet från befintligt ledningsnät, och överlåter sedan denna till kommunen utan
vederlag. För anslutning till det kommunala VA-nätet ska exploatören betala 30 procent av, vid
tidpunkten för upprättandet av förbindelsepunkter, gällande VA-taxa för anläggningsavgift till
kommunens VA-avdelning. Exploatören ska även överlåta ett markområde på 10 x 10 meter utan
vederlag till kommunen för VA-tekniska anläggningar, pump- och tryckstegringsstation.

Som säkerhet för exploatörernas åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet ska
Exploatören ställa säkerhet i form av pantbrev med bästa rätt i exploateringsfastigheten.
Säkerheten ska överlämnas till kommunen i samband med undertecknande av exploateringsavtalet.

För mark- och exploateringsenhetens administrativa kostnader för framtagandet av intentionsavtalet
ska exploatören betala en ersättning på 50 000 kronor. För uppföljning av projektets
genomförandeskede ska exploatören även betala en löpande administrativ ersättning till kommunen.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Exploateringsavtalet beaktar och tillgodoser
Kommunens intressen i detta projekt. Avtalet reglerar på ett rimligt sätt parternas
åtagande för genomförandet i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer även att den nya exploateringen i Lyngsta 2:2 bidrar till att
uppfylla översiktsplanens mål och strategier om en positiv förtätning och utveckling av Stora Vika.
Genom nya attraktiva bostäder kan Nynäshamn växa som kommun och utbygganden av ca 40 nya
bostäder på Lyngsta 2:2 bedöms som positivt för kommunens bostadsförsörjning. Detta samtidigt
som de områden på fastigheten Lyngsta 2:2 med högst naturvärden skyddas och jordbruksmarken
bevaras. Med anläggande av ny gång- och cykelväg skapas möjlighet till hållbart resande för
framtida boende i området.

Förvaltningen har besvarat kommunfullmäktiges återremiss genom att förtydliga vilka alternativ för
trafiklösningar som finns och motiverat val av lösningar.

Dan Olen
tf Kommundirektör

Sabina Edelman
Mark- och exploateringschef
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Beslutsunderlag 
Svar på kommunfullmäktiges återremiss  
 
Exploateringsavtal för detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och 2:26 i Nynäshamns kommun 
 
Bevakningsavtal, gällande åtgärder som berör väg 574 i samband med detaljplan för Lyngsta 2:2 
och 2:6, mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Mark- och exploateringschef  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(3) 
Datum Diarienummer 
2022-11-30 KS/2020/0185/214-9 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Planering och hållbarhet 
Albin Törnberg 
E-post: albin.tornberg@nynashamn.se 
Tel: 08 520 688 66  

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Antagande av detaljplan för delar av fastigheterna Lyngsta 2:2 
och Lyngsta 2:26 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 2:26 godkänns 
och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett 40-tal kedjehus på delar av fastigheten 
Lyngsta 2:2, belägen ca en kilometer nordöst om Stora Vika, samt att skydda de områden med 
högst naturvärden genom att planlägga dem som naturmark. En ny gång- och cykelväg föreslås 
längs med Sjöviksvägen mellan planområdet och Bodavägen, för att på så vis förbinda det nya 
bostadsområdet med Stora Vika. Detaljplanen har tagits fram med ett standardförfarande. 
Planförslaget var utställt för samråd under mars-april 2020 och granskning i december 2021. Nästa 
steg i planprocessen är antagande av detaljplanen. 

Ärendet 
Detaljplanen har initierats av fastighetsägarna till Lyngsta 2:2 som önskar uppföra bostäder inom 
fastigheten. Fastigheten består av ca 5 ha jordbruksmark i den södra delen och ca 5 ha skogsmark i 
den norra delen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 22 oktober 2015 positivt 
planbesked till fastighetsägarna för att pröva bostadsbyggnation på fastigheten. 
 
I december 2018 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om planuppdrag som innebar att 
enbart pröva byggnation inom den del av fastigheten som utgörs av skogsmark. Fastighetsägarna 
har därefter arbetat fram ett bebyggelseförslag som innefattar ett 40-tal kedjehus på skogsmarken. 
 
Planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och för att det ska kunna ske förses 
området med en ny pumpstation som också kan innehålla tryckstegring. Planområdet förses med en 
nätstation för att möjliggöra elanslutning. Det nya bostadsområdets gator planläggs med enskilt 
huvudmannaskap. Även den nya gång- och cykelvägen utefter Sjöviksvägen samt naturmarken ges 
ett enskilt huvudmannaskap. Det särskilda skälet för att detaljplanelägga med enskilt 
huvudmannaskap är att få en enhetlig förvaltning inom området då hela Stora Vika är planlagt med 
enskilt huvudmannaskap. 
 
Under samrådet av detaljplanen inkom ett 20-tal yttranden som har sammanställts och bemötts av 
kommunen i en samrådsredogörelse. Under granskningen inkom närmare ett 20-tal yttranden, vilka 
har sammanställts och bemötts av kommunen i ett granskningsutlåtande. 
 
Efter granskningen har inga ändringar gjorts i plankartan, men utifrån inkomna synpunkter har 
planbeskrivningen kompletterats med följande: 
 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-30

Sida 1(3)
Diarienummer

KS/2020/0185/214-9

Tjänstestälie/handläggare

Planering och hållbarhet
Albin Törnberg
E-post: albin.tornberg@nynashamn.se
Tel: 08 520 688 66

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för delar av fastigheterna Lyngsta 2:2
och Lyngsta 2:26
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 2:26 godkänns
och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett 40-tal kedjehus på delar av fastigheten
Lyngsta 2:2, belägen ca en kilometer nordöst om Stora Vika, samt att skydda de områden med
högst naturvärden genom att planlägga dem som naturmark. Enny gång- och cykelväg föreslås
längs med Sjöviksvägen mellan planområdet och Bodavägen, för att på så vis förbinda det nya
bostadsområdet med Stora Vika. Detaljplanen har tagits fram med ett standardförfarande.
Planförslaget var utställt för samråd under mars-april 2020 och granskning i december 2021. Nästa
steg i planprocessen är antagande av detaljplanen.

Ärendet
Detaljplanen har initierats av fastighetsägarna till Lyngsta 2:2 som önskar uppföra bostäder inom
fastigheten. Fastigheten består av ca 5 ha jordbruksmark i den södra delen och ca 5 ha skogsmark i
den norra delen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 22 oktober 2015 positivt
planbesked till fastighetsägarna för att pröva bostadsbyggnation på fastigheten.

I december 2018 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om planuppdrag som innebar att
enbart pröva byggnation inom den del av fastigheten som utgörs av skogsmark. Fastighetsägarna
har därefter arbetat fram ett bebyggelseförslag som innefattar ett 40-tal kedjehus på skogsmarken.

Planområdet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och för att det ska kunna ske förses
området med en ny pumpstation som också kan innehålla tryckstegring. Planområdet förses med en
nätstation för att möjliggöra elanslutning. Det nya bostadsområdets gator planläggs med enskilt
huvudmannaskap. Även den nya gång- och cykelvägen utefter Sjöviksvägen samt naturmarken ges
ett enskilt huvudmannaskap. Det särskilda skälet för att detaljplanelägga med enskilt
huvudmannaskap är att få en enhetlig förvaltning inom området då hela Stora Vika är planlagt med
enskilt huvudmannaskap.

Under samrådet av detaljplanen inkom ett 20-tal yttranden som har sammanställts och bemötts av
kommunen i en samrådsredogörelse. Under granskningen inkom närmare ett 20-tal yttranden, vilka
har sammanställts och bemötts av kommunen i ett granskningsutlåtande.

Efter granskningen har inga ändringar gjorts i plankartan, men utifrån inkomna synpunkter har
planbeskrivningen kompletterats med följande:
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• Förtydligande kring text om den regionala utvecklingsplanen (RUFS). 
Stora Vika eller Lyngsta omnämns inte i texten i den regionala utvecklingsplanen. I den 
regionala utvecklingsplanens plankarta är Lyngsta markerat som ”landsbygd, skärgård och övrig 
mark”. 
 
Fastän planområdet inte är utpekat som en landsbygdsnod i den regionala utvecklingsplanen så 
bedömer kommunen att det är befogat att föreslå en bebyggelse, eftersom Stora Vika är 
utpekat i Nynäshamns kommuns översiktsplan (Nynäshamns kommun, 2012) som en av 
kommunens åtta utvecklingsorter. Identifierade utvecklingsmöjligheter som beskrivs för Stora 
Vika är viss förtätning och ny bebyggelse öster om orten, vilket ger förbättrade förutsättningar 
för service och arbetsplatser. Enligt översiktsplanen vill kommunen uppföra ca 80 bostäder inom 
Stora Vika. Kommunen är därför positiv till en utveckling inom planområdet, trots att det ej 
tillhör de centrala delarna av Stora Vika, då det är i linje med översiktsplanens riktlinjer. 

 
• Förtydligande kring avstånd till närmsta busshållplats. 
Närmaste busshållplats är Stora Vika Boda som, via Bodavägen, är belägen på ca 1,2 km 
gångavstånd från bebyggelsen i planområdets södra delar. Gångavståndet är ca 1,4 km från 
bebyggelsen i planområdets nordöstra delar. 

 
• Utökad text om spillkråkan och förtydligande kring varför förslaget inte utlöser förbud enligt 

artskyddsförordningen. 
Vid genomförd naturvärdesinventering konstaterades flera tecken på spillkråka inom och i 
angränsning till planområdet. Spillkråkan är rödlistad i kategorin NT, nära hotad och omfattas av 
fågeldirektivets bilaga 1. Spillkråkan är även skyddad enligt 4 § i artskyddsförordningen som 
innebär förbud att avsiktligt döda, skada eller störa djur, avsiktligt förstöra eller samla in ägg, 
och att skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser. 
 
Avverkning och markberedning ska genomföras utanför häckningstid. I och med detta är 
bedömningen att förbud enligt artskyddsförordningen inte utlöses vad gäller förbuden mot att 
döda, skada och förstöra ägg eller att avsiktligt störa djur. Denna åtgärd gäller för samtliga 
inom området häckande fågelarter. Häckningstiden för fågelarter förekommande i 
detaljplaneområdet och i dess omgivningar infaller mellan 15 mars och 15 augusti. 

 
Därutöver har endast redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts sedan granskningen av 
planförslaget. 
 
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören innan antagande av detaljplanen. 
Inom avtalets ramar regleras genomförandefrågor, kostnader, samordning, ansvarsfördelning, m.m. 
Avtalet reglerar bl.a. att exploatören ska vidta och finansiera åtgärder för utbyggnad av allmän plats 
som kommunen bedömer nödvändig och som föranleds av aktuell kommande exploatering. 
Exploateringsavtalet behandlar även kommunens åtaganden gentemot Trafikverket så att dessa 
åtaganden övertas av exploatören. 
 
Detaljplanen och tillhörande exploateringsavtal lämnades över till kommunfullmäktige för beslut om 
antagande på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober. Kommunfullmäktige beslutade då 
att återremittera ärendet gällande detaljplan respektive exploateringsavtal för att:  

1. ärendet inte är färdigberett utifrån att det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och 
cykelväg till kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet. 

2. dokumentera trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen. 
 
Förvaltningen har svarat på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss, där svaret på återremissen 
utgör en sammanställning av utredda trafiklösningar för Sjöviksvägen och Bodavägen, både vad 
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• Förtydligande kring text om den regionala utvecklingsplanen (RUFS).
Stora Vika eller Lyngsta omnämns inte i texten i den regionala utvecklingsplanen. I den
regionala utvecklingsplanens plankarta är Lyngsta markerat som "landsbygd, skärgård och övrig
mark".

Fastän planområdet inte är utpekat som en landsbygdsnod i den regionala utvecklingsplanen så
bedömer kommunen att det är befogat att föreslå en bebyggelse, eftersom Stora Vika är
utpekat i Nynäshamns kommuns översiktsplan (Nynäshamns kommun, 2012) som en av
kommunens åtta utvecklingsorter. Identifierade utvecklingsmöjligheter som beskrivs för Stora
Vika är viss förtätning och ny bebyggelse öster om orten, vilket ger förbättrade förutsättningar
för service och arbetsplatser. Enligt översiktsplanen vill kommunen uppföra ca 80 bostäder inom
Stora Vika. Kommunen är därför positiv till en utveckling inom planområdet, trots att det ej
tillhör de centrala delarna av Stora Vika, då det är i linje med översiktsplanens riktlinjer.

• Förtydligande kring avstånd till närmsta busshållplats.
Närmaste busshållplats är Stora Vika Boda som, via Bodavägen, är belägen på ca 1,2 km
gångavstånd från bebyggelsen i planområdets södra delar. Gångavståndet är ca 1,4 km från
bebyggelsen i planområdets nordöstra delar.

• Utökad text om spillkråkan och förtydligande kring varför förslaget inte utlöser förbud enligt
artskyddsförordningen.

Vid genomförd naturvärdesinventering konstaterades flera tecken på spillkråka inom och i
angränsning till planområdet. Spillkråkan är rödlistad i kategorin NT, nära hotad och omfattas av
fågeldirektivets bilaga l. Spillkråkan är även skyddad enligt 4 § i artskyddsförordningen som
innebär förbud att avsiktligt döda, skada eller störa djur, avsiktligt förstöra eller samla in ägg,
och att skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser.

Avverkning och markberedning ska genomföras utanför häckningstid. I och med detta är
bedömningen att förbud enligt artskyddsförordningen inte utlöses vad gäller förbuden mot att
döda, skada och förstöra ägg eller att avsiktligt störa djur. Denna åtgärd gäller för samtliga
inom området häckande fågelarter. Häckningstiden för fågelarter förekommande i
detaljplaneområdet och i dess omgivningar infaller mellan 15 mars och 15 augusti.

Därutöver har endast redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts sedan granskningen av
planförslaget.

Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören innan antagande av detaljplanen.
Inom avtalets ramar regleras genomförandefrågor, kostnader, samordning, ansvarsfördelning, m.m.
Avtalet reglerar bl.a. att exploatören ska vidta och finansiera åtgärder för utbyggnad av allmän plats
som kommunen bedömer nödvändig och som föranleds av aktuell kommande exploatering.
Exploateringsavtalet behandlar även kommunens åtaganden gentemot Trafikverket såatt dessa
åtaganden övertas av exploatören.

Detaljplanen och tillhörande exploateringsavtal lämnades över till kommunfullmäktige för beslut om
antagande på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 oktober. Kommunfullmäktige beslutade då
att återremittera ärendet gällande detaljplan respektive exploateringsavtal för att:

l. ärendet inte är färdigberett utifrån att det inte finns en samlad trafiklösning för gång- och
cykelväg till kollektivtrafik samt för biltrafiken till och från det nya bostadsområdet.

2. dokumentera trafiklösningar på såväl Sjöviksvägen som Bodavägen.

Förvaltningen har svarat på kommunfullmäktiges minoritetsåterremiss, där svaret på återremissen
utgör en sammanställning av utredda trafiklösningar för Sjöviksvägen och Bodavägen, både vad
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gäller gång- och cykeltrafikanters möjlighet att ta sig till kollektivtrafik och biltrafikens angöring till 
det nya bostadsområdet. Av utredda alternativ bedömer förvaltningen att angöring med bil till det 
nya bostadsområdet bör ske från Sjöviksvägen, som har kapacitet att klara av den marginella 
trafikökning planförslaget bedöms medföra och att gång- och cykeltrafikanter ska använda den nya 
gång- och cykelväg som anläggs från bostadsområdet fram till Bodavägen, för att sedan använda 
Bodavägen med hänvisning till allemansrätten för att ta sig vidare mot Stora Vika. Förvaltningen 
förespråkar därmed inte några förändringar av planförslaget eller tillhörande exploateringsavtal. 
 
 
 
 

Förvaltningens bedömning 
I samband med framtagandet av detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 2:26 har 
frågor av olika slag undersöks och utretts. Resultaten bedöms vara hanterade och inarbetade i 
plankarta och/eller planbeskrivning på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen har besvarat 
kommunfullmäktiges återremiss genom att förtydliga vilka alternativ för trafiklösningar som finns 
och motiverat val av lösningar. Förvaltningens bedömning är att detaljplanen kan godkännas och 
lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 
 
 

 

 

_______________________     ______________________ 
Jenny Linné     Dan Olén 
Förvaltningschef    t f kommundirektör   
 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
Svar på kommunfullmäktiges återremiss 
 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare 
Exploatörer, Andreas Nordberg, andreas.nordberg@wsa.se och Magnus Jopevi, 
magnus.jopevi@renevatio.se 
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gäller gång- och cykeltrafikanters möjlighet att ta sig till kollektivtrafik och biltrafikens angöring till
det nya bostadsområdet. Av utredda alternativ bedömer förvaltningen att angöring med bil till det
nya bostadsområdet bör ske från Sjöviksvägen, som har kapacitet att klara av den marginella
trafikökning planförslaget bedöms medföra och att gång- och cykeltrafikanter ska använda den nya
gång- och cykelväg som anläggs från bostadsområdet fram till Bodavägen, för att sedan använda
Bodavägen med hänvisning till allemansrätten för att ta sig vidare mot Stora Vika. Förvaltningen
förespråkar därmed inte några förändringar av planförslaget eller tillhörande exploateringsavtal.

Förvaltningens bedömning
I samband med framtagandet av detaljplan för del av Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 2:26 har
frågor av olika slag undersöks och utretts. Resultaten bedöms vara hanterade och inarbetade i
plankarta och/eller planbeskrivning på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen har besvarat
kommunfullmäktiges återremiss genom att förtydliga vilka alternativ för trafiklösningar som finns
och motiverat val av lösningar. Förvaltningens bedömning är att detaljplanen kan godkännas och
lämnas vidare till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Jenny Linne
Förvaltningschef

Dan Olen
t f kommundirektör

Besiutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Svar på kommunfullmäktiges återremiss

Skickas till
Akten
Samhällsbyggnadsnämnden
Handläggare
Exploatörer, Andreas Nordberg, andreas.nordberg@wsa.se och Magnus Jopevi,
magnus.jopevi@renevatio.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(3) 
Datum Diarienummer 
2022-12-13 KS/2022/0261/214-2 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Planering och hållbarhet 
Albin Törnberg 
E-post: albin.tornberg@nynashamn.se 
Tel: 08-520 688 66 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Planbesked för Balder Västra 1 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av nedan alternativ. Förvaltningen förordar alternativ A. 
 

A. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för fastigheten Balder Västra 1. 
B. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked.    

Sammanfattning 
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för trygghets- och seniorbostäder på fastigheten Balder 
västra 1.  

Ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att kunna uppföra bostadshus på fastigheten Balder 
Västra 1. På fastigheten finns idag seniorboendet Balder. Förslaget innehåller förtätning med ett 
sexvåningshus mot Lövlundsvägen, och ett tiovåningshus i hörnet Vikingavägen/Lövlundsvägen. 
Totalt handlar det om cirka 38 trygghetsbostäder och 42 seniorbostäder.  

 
Figur 1: Kartbild med fastighetsgränser 

 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-13

Sida 1(3)
Diarienummer

KS/2022/0261/214-2

Tjänstestälie/handläggare

Planering och hållbarhet
Albin Törnberg
E-post: albin.tornberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 688 66

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Planbesked för Balder Västra l
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt något av nedan alternativ. Förvaltningen förordar alternativ A.

A. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för fastigheten Balder Västra l.
B. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om planbesked.

Sammanfattning
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för trygghets- och seniorbostäder på fastigheten Balder
västra l.

Ärendet
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att kunna uppföra bostadshus på fastigheten Balder
Västra l. Påfastigheten finns idag seniorboendet Balder. Förslaget innehåller förtätning med ett
sexvåningshus mot Lövlundsvägen, och ett tiovåningshus i hörnet Vikingavägen/Lövlundsvägen.
Totalt handlar det om cirka 38 trygghetsbostäder och 42 seniorbostäder.

LOVLUNh

Rgur l. Kartbi/d med fastighetsgränser
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Den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad förordar en gradvis förtätning i stadens 
centrala delar där så passar in samt anger att plats för nytt serviceboende/vård- och 
omsorgsboende ska beredas intill Balder. Fastigheten ligger inom karaktärsområdet stadskärnan, 
som ska ha en tätare bebyggelse med tydliga kvarter och en blandning av bostäder och 
verksamheter. På så sätt passar den föreslagna förtätningen bra in i området. I den fördjupade 
översiktsplanen anges också att kommunen ska utreda hur Lövlundsvägen behöver förändras fram 
till Vikingavägen, att gatan behöver förbättras för gång- och cykeltrafik.  
 
 

 
Figur 2: Fastigheten sedd från Lövlundsvägen/Skogagatan. Gångbanan på höger sida i bild upphör vid entrén 
till Balder. 

 

 
Figur 3: fastighetens nordvästra hörn 
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Den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad förordar en gradvis förtätning i stadens
centrala delar där så passar in samt anger att plats för nytt serviceboende/vård- och
omsorgsboende ska beredas intill Balder. Fastigheten ligger inom karaktärsområdet stadskärnan,
som ska ha en tätare bebyggelse med tydliga kvarter och en blandning av bostäder och
verksamheter. Påså sätt passar den föreslagna förtätningen bra in i området. I den fördjupade
översiktsplanen anges också att kommunen ska utreda hur Lövlundsvägen behöver förändras fram
till Vikingavägen, att gatan behöver förbättras för gång- och cykeltrafik.

Rgur 2: Fastigheten sedd trt#n Lövlundsvägen/Skogagatan. Gt#ngbanan pt#höger sida i bild upphör videntren
till Balder.

Rgur 3: fastighetens nordvästra hörn
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Fördjupningen av översiktsplanen anger även att hushöjden i stadskärnan bör hållas till fyra 
våningar med variation inom kvarteren och att avsteg behöver motiveras. Övriga byggnader i 
kvarteret uppnår sex våningar och i kvarteret norr om Lövlundsvägen finns ett hus på elva våningar. 
Fastigheten ingår därmed i ett mindre ”höghuskluster” i stadskärnan.  
 

Förvaltningens bedömning 
Nya trygghets- och seniorbostäder i Nynäshamn skulle vara ett bra tillskott till stadens 
bostadsbestånd och bidra till en mer hållbar bostadsförsörjning. Läget öster om stadskärnan ger god 
tillgång i staden och god kollektivtrafikförsörjning. Stråket mellan stadskärnan och 
Telegrafenområdet är utpekat som ett mycket viktigt stråk att förstärka i staden. En förtätning i 
detta läge kan bidra med ökad stadsmässighet och fler människor i rörelse i stråket.  

Förslaget innebär ett betydande avsteg från den fördjupade översiktsplanens inriktning vad gäller 
hushöjder. Planen pekar på att höga hus visserligen kan bidra till stadsbilden som 
märkesbyggnader, men det kräver en varsam placering i landskapet och i förhållande till annan 
bebyggelse. Byggnaderna i förslaget är relativt smäckra och dessutom avsmalnande med höjden, 
vilket gör intrycket mindre massivt i förhållande till omgivningen. Med smala höghus minskar också 
problematiken med skuggning och brutna siktlinjer. Det aktuella kvarteret och omgivningen 
innehåller redan ett antal högre hus, men också småhus på två våningar. 

Lövlundsvägen behöver breddas med trottoar där det saknas. Förslagets höga täthet förstärker det 
behovet ytterligare.  

Förvaltningen menar att behovet av trygghetsbostäder kan motivera avsteg från riktlinjerna om 
hushöjd. Våningsantal, utformning och förhållande till omgivningen behöver dock utredas noggrant i 
planprocessen. Även trafiknätet behöver studeras närmare.  

 
 

 

 

_______________________     ______________________ 
Jenny Linné     Dan Olén 
Samhällsbyggnadschef    tf kommundirektör 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 

Skickas till 
Sökande 
Planering och hållbarhet 
SBF 
Akten 
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Fördjupningen av översiktsplanen anger även att hushöjden i stadskärnan bör hållas till fyra
våningar med variation inom kvarteren och att avsteg behöver motiveras. Övriga byggnader i
kvarteret uppnår sex våningar och i kvarteret norr om Lövlundsvägen finns ett hus på elva våningar.
Fastigheten ingår därmed i ett mindre "höghuskluster" i stadskärnan.

Förvaltningens bedömning
Nya trygghets- och seniorbostäder i Nynäshamn skulle vara ett bra tillskott till stadens
bostadsbestånd och bidra till en mer hållbar bostadsförsörjning. Läget öster om stadskärnan ger god
tillgång i staden och god kollektivtrafikförsörjning. Stråket mellan stadskärnan och
Telegrafenområdet är utpekat som ett mycket viktigt stråk att förstärka i staden. Enförtätning i
detta läge kan bidra med ökad stadsmässighet och fler människor i rörelse i stråket.

Förslaget innebär ett betydande avsteg från den fördjupade översiktsplanens inriktning vad gäller
hushöjder. Planen pekar på att höga hus visserligen kan bidra till stadsbilden som
märkesbyggnader, men det kräver en varsam placering i landskapet och i förhållande till annan
bebyggelse. Byggnaderna i förslaget är relativt smäckra och dessutom avsmalnande med höjden,
vilket gör intrycket mindre massivt i förhållande till omgivningen. Med smala höghus minskar också
problematiken med skuggning och brutna siktlinjer. Det aktuella kvarteret och omgivningen
innehåller redan ett antal högre hus, men också småhus på två våningar.

Lövlundsvägen behöver breddas med trottoar där det saknas. Förslagets höga täthet förstärker det
behovet ytterligare.

Förvaltningen menar att behovet av trygghetsbostäder kan motivera avsteg från riktlinjerna om
hushöjd. Våningsantal, utformning och förhållande till omgivningen behöver dock utredas noggrant i
planprocessen. Även trafiknätet behöver studeras närmare.

Jenny Linne
SamhälIsbyggnadschef

Dan Olen
tf kommundirektör

Beslutsunderlag
Ansökan med bilagor

Skickas till
Sökande
Planering och hållbarhet
SBF
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2022-12-13 KS/2022/0385/049-3 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Ekonomiavdelning 
Marie Stålbom Warg 
E-post: marie.stalbom@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för 
medlemmar i Storsthlm 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 

1. Förorda alternativ modell för medlemsavgift till Storsthlm i enlighet med förvaltningens 
bedömning av Storsthlms remissunderlag.  

2. Överlämna tjänsteutlåtande till Storsthlm som sitt yttrande i ärendet.    
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har av Storsthlms arbetsutskott ombetts att lämna synpunkter på en alternativ 
modell för uträkning av medlemsavgiften för medlemmar i Storsthlm. I samband med Storsthlms 
förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell för medlemsavgift baserat på 
befolkningsstorlek istället för en fastställd avgift i relation till föregående års skatteintäkter och 
statsbidrag för respektive kommunmedlem. Detta för att undvika att medlemsavgiften skulle 
påverkas av en höjning eller sänkning av skattesatsen inom en medlemskommun. Storsthlms kansli 
har tagit fram ett underlag som belyser den kostnadsmässiga skillnaden mellan de två modellerna. 
Av underlaget framgår att den alternativa modellen skulle ha inneburit en avgiftsminskning med ca 
35 tusen kronor för år 2022 för Nynäshamns kommun.   

Bakgrund 
I samband med Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell för 
medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har därför tagit fram underlag 
som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och statsbidrag, och en modell kopplad till 
invånarantal. Vidare ges en överblick över avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande 
medlemsförbund i Skåne och Göteborg samt Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 
Den kritik som har framförts avseende nuvarande modell pekar i huvudsak på att avgiften påverkas 
av om kommunerna höjer eller sänker sin skattesats, det vill säga om kommunen exempelvis 
beslutar om att höja skattesatsen så höjs medlemsavgiften. Övriga relevanta förbundsavgifter i 
remissunderlaget grundas i samtliga fall på antal invånare. Den alternativa modellen visar att 
Nynäshamns kommun skulle utifrån uppställda parametrar i modellen erhållit en lägre 
medlemsavgift år 2022 med cirka 35 tusen kronor.   
 
Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera ärendet till samtliga 
medlemskommuner för eventuella synpunkter och därefter behandla ärendet på styrelsens möte 
den 23 februari 2023. Remissen adresseras kommunstyrelserna och att beslut hanteras enligt 
gällande delegationsordning.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till föreslagen alternativ modell då avgiften kopplas till en neutral 
parameter istället för beslutad skattesats, likt övriga relevanta avgiftsmodeller som belyses i 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-13

Sida 1(2)
Diarienummer

KS/2022/0385/049-3

Tjänstestälie/handläggare

Ekonomiavdelning
Marie Stålbom Warg
E-post: marie.stalbom@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för
medlemmar i Storsthlm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

l. Förorda alternativ modell för medlemsavgift till Storsthlm i enlighet med förvaltningens
bedömning av Storsthlms remissunderlag.

2. Överlämna tjänsteutlåtande till Storsthlm som sitt yttrande i ärendet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har av Storsthlms arbetsutskott ombetts att lämna synpunkter på en alternativ
modell för uträkning av medlemsavgiften för medlemmar i Storsthlm. I samband med Storsthlms
förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell för medlemsavgift baserat på
befolkningsstorlek istället för en fastställd avgift i relation till föregående års skatteintäkter och
statsbidrag för respektive kommunmedlem. Detta för att undvika att medlemsavgiften skulle
påverkas av en höjning eller sänkning av skattesatsen inom en medlemskommun. Storsthlms kansli
har tagit fram ett underlag som belyser den kostnadsmässiga skillnaden mellan de två modellerna.
Av underlaget framgår att den alternativa modellen skulle ha inneburit en avgiftsminskning med ca
35 tusen kronor för år 2022 för Nynäshamns kommun.

Bakgrund
I samband med Storsthlms förbundsmöte 2019 väcktes frågan om en alternativ modell för
medlemsavgift baserad direkt på befolkningsstorlek. Storsthlms kansli har därför tagit fram underlag
som belyser dagens modell, baserad på skatteintäkter och statsbidrag, och en modell kopplad till
invånarantal. Vidare ges en överblick över avgiftsmodell och avgiftsnivå för motsvarande
medlemsförbund i Skåne och Göteborg samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Den kritik som har framförts avseende nuvarande modell pekar i huvudsak på att avgiften påverkas
av om kommunerna höjer eller sänker sin skattesats, det vill säga om kommunen exempelvis
beslutar om att höja skattesatsen så höjs medlemsavgiften. Övriga relevanta förbundsavgifter i
remissunderlaget grundas i samtliga fall på antal invånare. Den alternativa modellen visar att
Nynäshamns kommun skulle utifrån uppställda parametrar i modellen erhållit en lägre
medlemsavgift år 2022 med cirka 35 tusen kronor.

Storsthlms arbetsutskott beslutade 2022-11-29 att remittera ärendet till samtliga
medlemskommuner för eventuella synpunkter och därefter behandla ärendet på styrelsens möte
den 23 februari 2023. Remissen adresseras kommunstyrelserna och att beslut hanteras enligt
gällande delegationsordning.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig positiv till föreslagen alternativ modell då avgiften kopplas till en neutral
parameter istället för beslutad skattesats, likt övriga relevanta avgiftsmodeller som belyses i
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remissunderlaget. Modellen innebär också en avgiftsminskning för Nynäshamns kommun, vilket 
bedöms som positivt.  

 

 

 

_______________________     ______________________ 
Dan Olén     Marie Stålbom Warg 
Tf Kommundirektör    Controllerchef    
 

Beslutsunderlag 
Missiv alternativ avgiftsmodell 
Medlemsavgift per kommun 
PM alt avgiftsmodell – länets kommunstyrelser 
Avgifter andra relevanta organisationer 

Skickas till 
Storsthlm 
Akten 
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remissunderlaget. Modellen innebär också en avgiftsminskning för Nynäshamns kommun, vilket
bedöms som positivt.

Dan Olen
Tf Kommundirektör

Marie Stålbom Warg
Controllerchef

Beslutsunderlag
Missiv alternativ avgiftsmodell
Medlemsavgift per kommun
PMalt avgiftsmodell - länets kommunstyrelser
Avgifter andra relevanta organisationer

Skickas till
Storsthlm
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(3) 
Datum Diarienummer 
2022-12-13 KS/2022/0362/189-3 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kansliavdelningen 
Sanna Jansson  

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Svar på väckt ärende angående säkerhetsprövning av 
kommunstyrelsens/krisledningsnämndens ledamöter 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse det väckta ärendet besvarat i och med tjänsteutlåtande daterat 
12 december 2022. 

Sammanfattning 
Patrik Isestad (S) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 17 november 2022 § 299 ett ärende 
om säkerhetsprövning och yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att: 

1. kommunen inför en rutin för säkerhetsprövning av de ledamöter som ska ingå i 
krisledningsnämnden. 

2. gruppledare bjuds in till blocköverskridande samtal för att skapa bred samsyn i hur 
frågan ska hanteras. 

 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för beredning. Förvaltningens 
beredning av ärendet redovisas i tjänsteutlåtande daterat 12 december 2022. 

Ärendet 
Bakgrund 
Patrik Isestad (S) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 17 november 2022 § 299 ett ärende 
om säkerhetsprövning och yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att: 

1. kommunen inför en rutin för säkerhetsprövning av de ledamöter som ska ingå i 
krisledningsnämnden. 

2. gruppledare bjuds in till blocköverskridande samtal för att skapa bred samsyn i hur frågan 
ska hanteras. 

Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för beredning. Förvaltningens 
beredning av ärendet redovisas i tjänsteutlåtande daterat 12 december 2022. 
 
Krisledningsnämnd 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, LEH, ska en kommun ha en krisledningsnämnd för att fullgöra 
uppgifter under extraordinära händelser. Lagen möjliggör en centralisering av beslutanderätt då 
krisledningsnämnden vid en extraordinär händelse kan aktiveras och överta hela eller delar av andra 
nämnders verksamhetsområden. Ett övertagande kan vara motiverat om situationen berör flera 
nämnder och kräver en koordinerad hantering som inte kan hanteras inom ordinarie organisation. 
Krisledningsnämnden har dock ingen vidare befogenhet än de nämnder som krisledningsnämnden 
övertar beslutanderätt ifrån.   
 
Krisledningsnämnden får endast överta beslutanderätt i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Krisledningsnämnden får endast 
hantera extraordinära händelser i fredstid och har således ingen uppgift vid höjd beredskap.  
 
I LEH finns vissa bestämmelser som reglerar krisledningsnämndens verksamhet (2 kap. 3-6 § §§) 
men i övrigt gäller kommunallagens bestämmelser. Exempelvis gäller kommunallagens regler om 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-13

Sida 1(3)
Diarienummer

KS/2022/0362/189-3

Tjänstestälie/handläggare

Kansliavdelningen
Sanna Jansson

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på väckt ärende angående säkerhetsprövning av
kommunstyrelsens/krisledningsnämndens ledamöter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse det väckta ärendet besvarat i och med tjänsteutlåtande daterat
12 december 2022.

Sammanfattning
Patrik Isestad (S) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 17 november 2022 § 299 ett ärende
om säkerhetsprövning och yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att:

l. kommunen inför en rutin för säkerhetsprövning av de ledamöter som ska ingå i
krisledningsnämnden.

2. gruppledare bjuds in till blocköverskridande samtal för att skapa bred samsyn i hur
frågan ska hanteras.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för beredning. Förvaltningens
beredning av ärendet redovisas i tjänsteutlåtande daterat 12 december 2022.

Ärendet
Bakgrund
Patrik Isestad (S) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde 17 november 2022 § 299 ett ärende
om säkerhetsprövning och yrkade att kommunstyrelsens skulle besluta att:

l. kommunen inför en rutin för säkerhetsprövning av de ledamöter som ska ingå i
krisledningsnämnden.

2. gruppledare bjuds in till blocköverskridande samtal för att skapa bred samsyn i hur frågan
ska hanteras.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna ärendet till förvaltningen för beredning. Förvaltningens
beredning av ärendet redovisas i tjänsteutlåtande daterat 12 december 2022.

Krisledningsnämnd
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, LEH, ska en kommun ha en krisledningsnämnd för att fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser. Lagen möjliggör en centralisering av beslutanderätt då
krisledningsnämnden vid en extraordinär händelse kan aktiveras och överta hela eller delar av andra
nämnders verksamhetsområden. Ett övertagande kan vara motiverat om situationen berör flera
nämnder och kräver en koordinerad hantering som inte kan hanteras inom ordinarie organisation.
Krisledningsnämnden har dock ingen vidare befogenhet än de nämnder som krisledningsnämnden
övertar beslutanderätt ifrån.

Krisledningsnämnden får endast överta beslutanderätt i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Krisledningsnämnden får endast
hantera extraordinära händelser i fredstid och har således ingen uppgift vid höjd beredskap.

I LEH finns vissa bestämmelser som reglerar krisledningsnämndens verksamhet (2 kap. 3-6 § §§)
men i övrigt gäller kommunallagens bestämmelser. Exempelvis gäller kommunallagens regler om
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valbarhet, sammanträden och delegation. Kommunfullmäktige i Nynäshamn har utsett 
kommunstyrelsen till krisledningsnämnd.1 
 
Säkerhetsskydd och placering i säkerhetsklass 
Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamhet som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet mot bland annat spioneri, sabotage och terroristbrott. Enligt säkerhetsskyddslagen ska den 
som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet utreda behovet av säkerhetsskydd. Detta 
ska dokumenteras i en säkerhetsskyddsanalys. Genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys är ofta 
nödvändigt för att fastställa huruvida verksamhetsutövaren faktiskt bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet. 
 
Utifrån säkerhetsskyddsanalysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de 
säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till bland annat verksamhetens art och 
omfattning. Verksamhetsutövaren ska dessutom med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen 
analysera och fatta beslut om vilka anställningar eller annat deltagande i den egna verksamheten 
som ska placeras i säkerhetsklass. Detta görs i en så kallad befattningsanalys.  
 
Det finns tre säkerhetsklasser. Huruvida en anställning eller annat deltagande ska placeras i 
säkerhetsklass, och i sådana fall vilken, beror på i vilken utsträckning personen får del av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken skada för Sveriges säkerhet personen kan orsaka. 
Placering i säkerhetsklass får endast göras om behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses på 
något annat sätt, tillexempel genom åtgärder inom områdena informationssäkerhet och fysisk 
säkerhet.2 
 
Säkerhetsprövning 
Den som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska enligt säkerhetsskyddslagen genomgå en 
säkerhetsprövning. Omfattningen av prövningen beror på om deltagandet är placerat i 
säkerhetsklass eller ej. 

Om deltagande är placerat i säkerhetsklass består säkerhetsprövningen av två delar; grundutredning 
och registerkontroll. Grundutredningen innefattar bland annat intervju, referenstagning och 
granskning av intyg och betyg, medan registerkontrollen innebär en kontroll av uppgifter i 
belastningsregistret, misstankeregistret och säkerhetspolisens register. Registerkontrollen görs av 
Säkerhetspolisen efter framställan från verksamhetsutövaren. Om det vid registerkontrollen 
framkommer uppgifter som är av betydelse för säkerhetsprövningen prövar 
Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om uppgifterna ska 
lämnas ut till verksamhetsutövaren eller inte. Beslutet om utlämnande fattas mot bakgrund av en 
relevansbedömning. 

Om deltagandet inte är placerat i säkerhetsklass ska säkerhetsprövningen vara av en mer begränsad 
omfattning och registerkontroll får enligt 3 kap. 15 § Säkerhetsskyddslagen endast göras om det 
finns särskilda skäl. Det är regeringen som beslutar om registerkontroll i dessa fall (5 kap. 12 § 
Säkerhetsskyddsförordningen). 

Säkerhetsprövning av förtroendevalda 
Enligt 3 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen får ledamöter i kommunfullmäktige inte säkerhetsprövas i 
den rollen. Om ledamoten däremot samtidigt innehar en annan roll och i den deltar i 

 
1 1 kap. 13 § kommunstyrelsens reglemente  
2 Säkerhetspolisens skrift Vägledning i säkerhetsskydd Personalsäkerhet, s. 9 
sakerhetspolisen.se/download/18.310a187117da376c6601d36/1636446528214/Vagledning-
Personalsakerhet.pdf 
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valbarhet, sammanträden och delegation. Kommunfullmäktige i Nynäshamn har utsett
kommunstyrelsen till krisledningsnämnd.1

Säkerhetsskydd och placering i säkerhetsklass
Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamhet som är av betydelse för Sveriges
säkerhet mot bland annat spioneri, sabotage och terroristbrott. Enligt säkerhetsskyddslagen ska den
som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet utreda behovet av säkerhetsskydd. Detta
ska dokumenteras i en säkerhetsskyddsanalys. Genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys är ofta
nödvändigt för att fastställa huruvida verksamhetsutövaren faktiskt bedriver säkerhetskänslig
verksamhet.

Utifrån säkerhetsskyddsanalysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta de
säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till bland annat verksamhetens art och
omfattning. Verksamhetsutövaren ska dessutom med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen
analysera och fatta beslut om vilka anställningar eller annat deltagande i den egna verksamheten
som ska placeras i säkerhetsklass. Detta görs i en så kallad befattningsanalys.

Det finns tre säkerhetsklasser. Huruvida en anställning eller annat deltagande ska placeras i
säkerhetsklass, och i sådana fall vilken, beror på i vilken utsträckning personen får del av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken skada för Sveriges säkerhet personen kan orsaka.
Placering i säkerhetsklass får endast göras om behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses på
något annat sätt, tillexempel genom åtgärder inom områdena informationssäkerhet och fysisk
säkerhet.2

Säkerhetsprövning
Den som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska enligt säkerhetsskyddslagen genomgå en
säkerhetsprövning. Omfattningen av prövningen beror på om deltagandet är placerat i
säkerhetsklass eller ej.

Omdeltagande är placerat i säkerhetsklass består säkerhetsprövningen av två delar; grundutredning
och registerkontroll. Grundutredningen innefattar bland annat intervju, referenstagning och
granskning av intyg och betyg, medan registerkontrollen innebär en kontroll av uppgifter i
belastningsregistret, misstankeregistret och säkerhetspolisens register. Registerkontrollen görs av
Säkerhetspolisen efter framställan från verksamhetsutövaren. Omdet vid registerkontrollen
framkommer uppgifter som är av betydelse för säkerhetsprövningen prövar
Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om uppgifterna ska
lämnas ut till verksamhetsutövaren eller inte. Beslutet om utlämnande fattas mot bakgrund av en
relevansbedömning.

Omdeltagandet inte är placerat i säkerhetsklass ska säkerhetsprövningen vara av en mer begränsad
omfattning och registerkontroll får enligt 3 kap. 15 § Säkerhetsskyddslagen endast göras om det
finns särskilda skäl. Det är regeringen som beslutar om registerkontroll i dessa fall (5 kap. 12 §
Säkerhetsskyddsförordningen).

Säkerhetsprövning av förtroendevalda
Enligt 3 kap. l § säkerhetsskyddslagen får ledamöter i kommunfullmäktige inte säkerhetsprövas i
den rollen. Om ledamoten däremot samtidigt innehar en annan roll och i den deltar i

1 l kap. 13 § kommunstyrelsens reglemente
2 Säkerhetspolisens skrift Vägledning i säkerhetsskydd Persona/säkerhet, s. 9
sakerhetspolisen.se/download/18.310a187117da376c660ld36/1636446528214/Vaqledning-
PersonaIsakerhet.pdf
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säkerhetskänslig verksamhet, kan personen säkerhetsprövas i den rollen. Andra förtroendevalda i 
kommunen kan säkerhetsprövas om de deltar i säkerhetskänslig verksamhet. 
 
Att en förtroendevald inte genomgått en säkerhetsprövning påverkar inte den förtroendevaldes 
valbarhet. Det är inte heller förenligt med kommunallagen att ställa upp krav om säkerhetsprövning 
för att väljas till uppdrag i en kommunal nämnd. Konsekvensen av att en förtroendevald inte 
genomgått säkerhetsprövning är att personen inte får hantera säkerhetskänslig information eller 
delta i säkerhetskänslig verksamhet men personen kan endast fråntas sitt uppdrag i de fall som 
anges i 4 kap. 9 § kommunallagen. Enligt bestämmelsen får kommunfullmäktige endast återkalla 
uppdraget för en förtroendevald som har vägrats ansvarsfrihet eller har dömts för ett brott på vilket 
fängelse i lägst två år kan följa och domen har vunnit laga kraft. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen arbetar med kommunens säkerhetsskydd utifrån säkerhetsskyddslagen och 
kommunstyrelsens antagna riktlinje om säkerhetsskydd. Bland annat är arbetet med kommunens 
säkerhetsskyddsanalys i slutskedet. När analysen är fastställd är nästa steg att påbörja en 
befattningsanalys för att utreda vilka befattningar som eventuellt deltar i säkerhetskänslig 
verksamhet. Bedömningen av vilka befattningar som ska placeras i säkerhetsklass och vilka personer 
som ska genomgå säkerhetsprövning ska vara motiverad då en säkerhetsprövning är en mycket 
integritetskränkande åtgärd.  
 
Eftersom befattningsanalysen inte är klar avråder förvaltningen kommunstyrelsen från att besluta 
om att nämndledamöter ska genomgå säkerhetsprövning. Om kommande säkerhetsskydds- och 
befattningsanalys påvisar att det är motiverat kommer förvaltningen att påbörja ett sådant arbete.  
 

 

Dan Olén Sanna Jansson 
tf. kommundirektör kommunjurist    
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut från 2022-11-17 § 299 
Skrivelse, KS/2022/0362/189-1  

Skickas till 
Akten 
Ledamot som väckt ärendet 
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säkerhetskänslig verksamhet, kan personen säkerhetsprövas i den rollen. Andra förtroendevalda i
kommunen kan säkerhetsprövas om de deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Att en förtroendevald inte genomgått en säkerhetsprövning påverkar inte den förtroendevaldes
valbarhet. Det är inte heller förenligt med kommunallagen att ställa upp krav om säkerhetsprövning
för att väljas till uppdrag i en kommunal nämnd. Konsekvensen av att en förtroendevald inte
genomgått säkerhetsprövning är att personen inte får hantera säkerhetskänslig information eller
delta i säkerhetskänslig verksamhet men personen kan endast fråntas sitt uppdrag i de fall som
anges i 4 kap. 9 § kommunallagen. Enligt bestämmelsen får kommunfullmäktige endast återkalla
uppdraget för en förtroendevald som har vägrats ansvarsfrihet eller har dömts för ett brott på vilket
fängelse i lägst två år kan följa och domen har vunnit laga kraft.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen arbetar med kommunens säkerhetsskydd utifrån säkerhetsskyddslagen och
kommunstyrelsens antagna riktlinje om säkerhetsskydd. Bland annat är arbetet med kommunens
säkerhetsskyddsanalys i slutskedet. När analysen är fastställd är nästa steg att påbörja en
befattningsanalys för att utreda vilka befattningar som eventuellt deltar i säkerhetskänslig
verksamhet. Bedömningen av vilka befattningar som ska placeras i säkerhetsklass och vilka personer
som ska genomgå säkerhetsprövning ska vara motiverad då en säkerhetsprövning är en mycket
integritetskränkande åtgärd.

Eftersom befattningsanalysen inte är klar avråder förvaltningen kommunstyrelsen från att besluta
om att nämndledamöter ska genomgå säkerhetsprövning. Om kommande säkerhetsskydds- och
befattningsanalys påvisar att det är motiverat kommer förvaltningen att påbörja ett sådant arbete.

Dan Olen
tf. kommundirektör

Sanna Jansson
kommunjurist

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut från 2022-11-17 § 299
Skrivelse, KS/2022/0362/189-1

Skickas till
Akten
Ledamot som väckt ärendet
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2022-12-07 KS/2022/0361/009-3 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
HR-avdelningen 
Mona Bjurén 
E-post: mona.bjuren@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Svar på väckt ärende om löneförmåner 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse punkt 1 i det väckta ärendet besvarat i och med 
tjänsteutlåtande daterat 2022-12-08. 

Sammanfattning 
Emma Solander (MP) har väckt ett ärende om löneförmåner vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 17 november 2022. 

Ärendet 
Emma Solander (MP) har väckt ett ärende om löneförmåner, innehållande yrkandena:  
1. ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt beräkna en höjning av friskvårdsersättning till alla 
kommunalt anställda under 2022, 2023, 2024, 2025 samt 2026 och presentera detta vid 
nästkommande KS den 1/12–2022.  
2. ge förvaltningen i uppdrag att utföra en översyn/inventering av löneförmåner hos kommunens 
anställda enligt likvärdighetsprincipen samt redovisa detta tillbaka i KS. 
 
Förvaltningen har skyndsamt gjort beräkning på en höjning av friskvårdsersättning enligt fråga 1. 
Fråga 2 behöver utredas mer och redovisas ej i detta tjänsteutlåtande. 

Förvaltningens bedömning 
Friskvårdsförmånen är en attraktiv förmån. I en undersökning som gjorts av företaget Benify 2019 
med ett underlag på 19.000 medarbetare, från olika företag och branscher, låg genomsnittsbidraget 
för friskvård på 3 461 kr per år (offentlig sektor 2 216 kr). Skatteverket godkänner skattefritt 
friskvårdsbidrag upp till 6 000 kr. 

Nynäshamns kommun höjde friskvårdsbidraget från 1200 till 1500 kr år 2021. Under 2022 har alla 
medarbetare fått 1000 kr som ett engångsbelopp att använda till friskvård. De som har haft 
friskvårdstimme har också fått dessa 1000 kr. 

Friskvårdsförmånen i Nynäshamns kommun är antingen friskvårdstimme eller 1500 kr. 
Friskvårdstimmen kan endast tas ut på de arbetsplatser där verksamheten tillåter detta. De som 
väljer friskvårdstimme väljer bort friskvårdsbidraget och har således inte något friskvårdsbelopp. 

För att underlätta för medarbetare att utnyttja friskvårdsbidraget och minska administrationen 
infördes ePassi som betallösning 1 januari 2021. Ungefär dubbelt så många medarbetare utnyttjar 
friskvårdsbidraget efter 2021. Utvärdering av ePassi pågår. 

Om man vill främja hälsa och förebygga ohälsa genom friskvårdsförmånen kan man både satsa på 
att fler utnyttjar friskvårdsförmånen och att höja beloppet. Insatser för att få fler att utnyttja 
förmånen i kombination med att höja beloppet kan vara ett bra sätt att både främja hälsan för fler 
och öka attraktiviteten på en uppskattad förmån. 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-07

Sida 1(2)
Diarienummer

KS/2022/0361/009-3

Tjänstestälie/handläggare

HR-avdelningen
Mona Bjuren
E-post: mona.bjuren@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på väckt ärende omlöneförmåner
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse punkt l i det väckta ärendet besvarat i och med
tjänsteutlåtande daterat 2022-12-08.

Sammanfattning
Emma Selander (MP) har väckt ett ärende om löneförmåner vid kommunstyrelsens sammanträde
den 17 november 2022.

Ärendet
Emma Selander (MP) har väckt ett ärende om löneförmåner, innehållande yrkandena:
l. ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt beräkna en höjning av friskvårdsersättning till alla
kommunalt anställda under 2022, 2023, 2024, 2025 samt 2026 och presentera detta vid
nästkommande KSden 1/12-2022.
2. ge förvaltningen i uppdrag att utföra en översyn/inventering av löneförmåner hos kommunens
anställda enligt likvärdighetsprincipen samt redovisa detta tillbaka i KS.

Förvaltningen har skyndsamt gjort beräkning på en höjning av friskvårdsersättning enligt fråga l.
Fråga 2 behöver utredas mer och redovisas ej i detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens bedömning
Friskvårdsförmånen är en attraktiv förmån. I en undersökning som gjorts av företaget Benify 2019
med ett underlag på 19.000 medarbetare, från olika företag och branscher, låg genomsnittsbidraget
för friskvård på 3 461 kr per år (offentlig sektor 2 216 kr). Skatteverket godkänner skattefritt
friskvårdsbidrag upp till 6 000 kr.

Nynäshamns kommun höjde friskvårdsbidraget från 1200 till 1500 kr år 2021. Under 2022 har alla
medarbetare fått 1000 kr som ett engångsbelopp att använda till friskvård. De som har haft
friskvårdstimme har också fått dessa 1000 kr.

Friskvårdsförmånen i Nynäshamns kommun är antingen friskvårdstimme eller 1500 kr.
Friskvårdstimmen kan endast tas ut på de arbetsplatser där verksamheten tillåter detta. De som
väljer friskvårdstimme väljer bort friskvårdsbidraget och har således inte något friskvårdsbelopp.

För att underlätta för medarbetare att utnyttja friskvårdsbidraget och minska administrationen
infördes ePassi som betallösning l januari 2021. Ungefär dubbelt så många medarbetare utnyttjar
friskvårdsbidraget efter 2021. Utvärdering av ePassi pågår.

Om man vill främja hälsa och förebygga ohälsa genom friskvårdsförmånen kan man både satsa på
att fler utnyttjar friskvårdsförmånen och att höja beloppet. Insatser för att få fler att utnyttja
förmånen i kombination med att höja beloppet kan vara ett bra sätt att både främja hälsan för fler
och öka attraktiviteten på en uppskattad förmån.
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Beräkning bifogas, hittills nyttjat belopp tom 22 nov 2022 är 1 953 783 kr inkl 1000 kr extra till alla. 
Vid en ökning av friskvårdsbidraget till 2500 kr och nyttjandegrad 86% och fler (850 st) som 
använder friskvårdsbidraget skulle kostnaden bli 1 827 500 kr. 

Sammanställning av kommunens förmåner bifogas. Översyn av dessa förmåner kommer att utredas 
vidare enligt likvärdighetsprincipen och redovisas senare. 

 
 
 

 

 

_______________________     ______________________ 
Dan Olén     Mona Bjurén 
tf kommundirektör      enhetschef 
 

Beslutsunderlag 
Beslut – KS § 299.4 2022-11-17 Övriga frågor 
Bilaga H – Väckt ärende om löneförmåner 

Skickas till 
Akten 
Emma Solander 
HR-avdelningen 

2(2)

Beräkning bifogas, hittills nyttjat belopp tom 22 nov 2022 är l 953 783 kr inkl 1000 kr extra till alla.
Vid en ökning av friskvårdsbidraget till 2500 kr och nyttjandegrad 86% och fler (850 st) som
använder friskvårdsbidraget skulle kostnaden bli l 827 500 kr.

Sammanställning av kommunens förmåner bifogas. Översyn av dessa förmåner kommer att utredas
vidare enligt likvärdighetsprincipen och redovisas senare.

Dan Olen
tf kommundirektör

Mona Bjuren
enhetschef

Besiutsunderlag
Beslut - KS§ 299.4 2022-11-17 Övriga frågor
Bilaga H - Väckt ärende om löneförmåner

Skickas till
Akten
Emma Solander
HR-avdelningen
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2022-11-30 KS/2022/0044/061-141 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Malin Söderlund 
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se  

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Inkomna e-förslag 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen 
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut: 

1. Cykel och gångväg från Stora vika - Nynäshamn 
  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 41, att e-förslag ska ersätta medborgarförslag 
som metod för medborgarinitiativ. Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på 
kommunens hemsida där det går att rösta. Ome-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till 
ansvarig förvaltning. E-förslaget tas om hand av förvaltningen och redovisas för kommunstyrelsen 
på nästkommande sammanträde. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 20 november 2022 – 4 
december 2022. Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning 
av e-förslaget eller ej. 
 
E-förslagen innehåller följande information och förslag: 
 

1. Cykel och gångväg från Stora Vika - Nynäshamn! 
Vi har fått stor belastning på denna väg i och med lastbilar med släp från bulkhamnen.  
Och att lastbilar från Södertälje väljer vägen från Porthus via Vika till Nynäshamn. 
 
Vi har många turistcyklister på denna väg dessutom, som via denna väg och den vägen från 
Norsbol är väldigt smal och fara för personers liv. 
 
Dessutom tror jag många hade valt att både gå och cykla till Nynäshamn om det blev en 
tryggare väg. 
 
Vi ska uppmuntra både barn och vuxna att röra på sig mer, och genom detta vackra 
landskap dessutom. Men utan att behöva riskera sitt liv över det. 
 
Så fram för Gång och cykelväg från Stora Vika till Nynäshamn- där även de som bor på Torö 
kan haka på vid Norsbol. 
 
Antal röster: 64 

Förvaltningens bedömning 
1. Cykel och gångväg från Stora vika – Nynäshamn 

Förvaltningen ser inga hinder i att utreda frågan vidare. 
 

 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-11-30

Sida 1(2)
Diarienummer

KS/2022/0044/061-141

Tjänstestälie/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Inkomna e-förslag
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen
för vidare utredning och beredning av förslag till beslut:

l. Cykel och gångväg från Stora vika - Nynäshamn

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 10 mars 2022, § 41, att e-förslag ska ersätta medborgarförslag
som metod för medborgarinitiativ. Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på
kommunens hemsida där det går att rösta. Orne-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till
ansvarig förvaltning. E-förslaget tas om hand av förvaltningen och redovisas för kommunstyrelsen
på nästkommande sammanträde.

Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 20 november 2022 - 4
december 2022. Kommunstyrelsen beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning
av e-förslaget eller ej.

E-förslagen innehåller följande information och förslag:

l. Cykel och gångväg från Stora Vika - Nynäshamn!
Vi har fått stor belastning på denna väg i och med lastbilar med släp från bulkhamnen.
Och att lastbilar från Södertälje väljer vägen från Porthus via Vika till Nynäshamn.

Vi har många turistcyklister på denna väg dessutom, som via denna väg och den vägen från
Norsbol är väldigt smal och fara för personers liv.

Dessutom tror jag många hade valt att både gå och cykla till Nynäshamn om det blev en
tryggare väg.

Vi ska uppmuntra både barn och vuxna att röra på sig mer, och genom detta vackra
landskap dessutom. Men utan att behöva riskera sitt liv över det.

Såfram för Gång och cykelväg från Stora Vika till Nynäshamn- där även de som bor på Torö
kan haka på vid Norsbol.

Antal röster: 64

Förvaltningens bedömning
l. Cykel och gångväg från Stora vika - Nynäshamn

Förvaltningen ser inga hinder i att utreda frågan vidare.
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_______________________     ______________________ 
Petra Kålbäck     Malin Söderlund 
tf kommundirektör      kommunsekreterare 
 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Cykel och gångväg från Stora vika - Nynäshamn 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställare som önskat återkoppling 
Akt KS/2022/0376/061 
Ansvarig avdelning 
kansli@nynashamn.se 
 

2(2)

Petra Kålbäck
tf kommundirektör

Malin Söderlund
kommunsekreterare

Beslutsunderlag
E-förslag - Cykel och gångväg från Stora vika - Nynäshamn

Skickas till
Akten
Förslagsställare som önskat återkoppling
Akt KS/2022/0376/061
Ansvarig avdelning
kansli@nynashamn.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-12-07 KS/2022/0030/069-22 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Malin Söderlund 
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Skrivelser och beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
KS/2022/0039/008-60 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2022. 
 
KS/2022/0039/008-66 
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2022. 
 
KS/2022/0027/042-20 
Protokoll från Södertörns upphandlingsnämnds sammanträde den 7 december 2022. 
 
KS/2022/0025/042-7 
Protokoll från Samordningsförbundet Östra Södertörns sammanträde den 29 november 2022. 
 
KS/2022/0405/265-1 
Länsstyreselsens beslut om ny förvaltare för Biskopsö och Järflotta naturreservat i Värmdö och 
Nynäshamns kommun. 
 
KS/2022/0028/042-12 
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 13 december 2022. 
   

Skickas till 
Akten 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-07

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2022/0030/069-22

Tjänstestälie/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Skrivelser och beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2022/0039/008-60
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2022.

KS/2022/0039/008-66
Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2022.

KS/2022/0027/042-20
Protokoll från Södertörns upphandlingsnämnds sammanträde den 7 december 2022.

KS/2022/0025/042-7
Protokoll från Samordningsförbundet Östra Södertörns sammanträde den 29 november 2022.

KS/2022/0405/265-1
Länsstyreselsens beslut om ny förvaltare för Biskopsö och Järflotta naturreservat i Värmdö och
Nynäshamns kommun.

KS/2022/0028/042-12
Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 13 december 2022.

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(2) 
Datum Diarienummer 
2022-12-07 KS/2022/0003/002-30 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Malin Söderlund 
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se  

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Anmälan delegationsbeslut 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
KS/2022/0003/002-31 
Redovisning av facklig tid november 2022. 
 
KS/2022/0003/002-33 
Beslut fattat av ekonomichef gällande avskrivning av fordran. 
 
KS/2022/0003/002-34 
Redovisning av facklig tid december 2022. 
 
KS/2022/0012/022-82 
Förordnande av tillförordnad chef för utvecklingsavdelningen. 
 
KS/2022/0012/022-33 
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
KS/1998/0182/251-19 
Beslut fattat av mark- och exploateringschef om tidförlängning bullerskydd. 
 
KSFA/2022/0288/293-1 
Beslut fattat av tf kommundirektör om byte av reservkraften på Sunnerbo. 
 
KS/2022/0388/005-2 
Beslut fattat av tf kommundirektör om personuppgiftsbiträdesavtal med Kivra. 
 
KSFA/2022/0286/294-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om utbyte av styrsystem på Nynäsvägen 56. 
 
KS/2022/0353/422-2 
Beslut fattat av tf kommundirektör att inte lämna något yttrande på remiss – samråd för 
vindkraftspark, Skidbladner. 
 
KS/2022/0044/061-148 
Beslut fattat av kanslichef gällande avvisande av e-förslag om upprustning av hundrastgården vid 
Fröjas väg. 
 
KS/2022/0400/291-1 
Beslut fattat av tf kommundirektör gällande investering av inredning och teknisk utrustning till 
Kulturskolan. 
 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-07

Sida 1(2)
Diarienummer

KS/2022/0003/002-30

Tjänstestälie/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Anmälan delegationsbeslut
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2022/0003/002-31
Redovisning av facklig tid november 2022.

KS/2022/0003/002-33
Beslut fattat av ekonomichef gällande avskrivning av fordran.

KS/2022/0003/002-34
Redovisning av facklig tid december 2022.

KS/2022/0012/022-82
Förordnande av tillförordnad chef för utvecklingsavdelningen.

KS/2022/0012/022-33
Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen.

KS/1998/0182/251-19
Beslut fattat av mark- och exploateringschef om tidförlängning bullerskydd.

KSFA/2022/0288/293-1
Beslut fattat av tf kommundirektör om byte av reservkraften på Sunnerbo.

KS/2022/0388/005-2
Beslut fattat av tf kommundirektör om personuppgiftsbiträdesavtal med Kivra.

KSFA/2022/0286/294-1
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen om utbyte av styrsystem på Nynäsvägen 56.

KS/2022/0353/422-2
Beslut fattat av tf kommundirektör att inte lämna något yttrande på remiss - samråd för
vindkraftspark, Skidbladner.

KS/2022/0044/061-148
Beslut fattat av kanslichef gällande avvisande av e-förslag om upprustning av hundrastgården vid
Fröjas väg.

KS/2022/0400/291-1
Beslut fattat av tf kommundirektör gällande investering av inredning och teknisk utrustning till
Kulturskolan.
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KS/2022/0044/061-152 
Beslut fattat av kanslichef gällande avvisande av e-förslag om att göra hundrastgård av lekplatsen 
till fd Ankarets förskola. 
 
KS/2022/0044/061/155 
Beslut fattat av kanslichef gällande avvisande av e-förslag om gatubelysning vid skolbusshållplatsen 
i Stora vika. 
 
KS/2022/0198/459-5 
Beslut fattat av mark- och exploateringschef gällande förlängning av samverkansavtal mellan FTI 
och Nynäshamns kommun under 2023. 
 
KS/2019/0203/004-15 
Beslut fattat av kanslichef gällande att arkivera på annat format än papper – ekonomiavdelningen. 
 
KSFA/2022/0206/288-2 
Beslut fattat av fastighetschef gällande avvikelse i dränering och dagvattenledning för Vita villan. 
 
KSFA/2022/0257/291-2 
Beslut fattat av fastighetschef gällande ändring i byte av vattenservis på Naturskolan. 
 
KSFA/2022/0209/289-2 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen gällande införande av digitala tavlor i Navet på 
Tången.  
 
KSFA/2022/0297/299-1 
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen gällande renovering av dusch, omklädningsrum 
och två WC på Balder. 
   

Skickas till 
Akten 

2(2)

KS/2022/0044/061-152
Beslut fattat av kanslichef gällande avvisande av e-förslag om att göra hundrastgård av lekplatsen
till fd Ankarets förskola.

KS/2022/0044/061/155
Beslut fattat av kanslichef gällande avvisande av e-förslag om gatubelysning vid skolbusshållplatsen
i Stora vika.

KS/2022/0198/459-5
Beslut fattat av mark- och exploateringschef gällande förlängning av samverkansavtal mellan FTI
och Nynäshamns kommun under 2023.

KS/2019/0203/004-15
Beslut fattat av kanslichef gällande att arkivera på annat format än papper - ekonomiavdelningen.

KSFA/2022/0206/288-2
Beslut fattat av fastighetschef gällande avvikelse i dränering och dagvattenledning för Vita villan.

KSFA/2022/0257/291-2
Beslut fattat av fastighetschef gällande ändring i byte av vattenservis på Naturskolan.

KSFA/2022/0209/289-2
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen gällande införande av digitala tavlor i Navet på
Tången.

KSFA/2022/0297/299-1
Beslut fattat av enhetschef vid fastighetsavdelningen gällande renovering av dusch, omklädningsrum
och två WCpå Balder.

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(1) 
Datum Diarienummer 
2022-12-07 KS/2022/0032/008-8 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Malin Söderlund 
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se 

Beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 
 

Cirkulär 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Cirkulär 22:51 
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionshållning, intjänad pensionsrätt samt 
förmånsbestämda pensioner. 
    

Skickas till 
Akten 

Nynäshamns
kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2022-12-07

Sida 1(1)
Diarienummer

KS/2022/0032/008-8

Tjänstestälie/handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Cirkulär
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Cirkulär 22:51
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionshållning, intjänad pensionsrätt samt
förmånsbestämda pensioner.

Skickas till
Akten
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