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§ 73/21

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg, under §
99 Övriga frågor:
1. Svar på samråd för ombyggnad av väg 73 Västerhaninge - Nynäshamn till elväg
2. Ordförandeförslag - Utvecklingsplan Kvarnängen
3. Ordförandeförslag – Utvecklingsplan Lövhagen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 74/21

Antagande av reglemente samt fastställande av
förvaltningsorganisationen för näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
3. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet, samt
4. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
5. Reglementena träder i kraft den 1 september 2021.

Ärendet

I samband med beslut om mål- och budget för 2021 – 2024 den 15 oktober 2020 § 108, beslutande
kommunfullmäktige även att inrätta en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
2. Fastställa föreslagen förvaltningsorganisation för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
Överföra verksamheterna i sin helhet med ekonomiskt utfall och budget för hela
verksamhetsåret 2021,
3. Uppdra åt avlämnande nämnd att översiktligt granska det ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultatet i samband med överlämningen för att tydliggöra ansvaret
fram till överlämnandet, samt
4. Anta förslagna förändringar i reglemente för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bifogat förslag.
5. Reglementena träder i kraft den 1 juli 2021.

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med revideringen att reglementena
ska träda i kraft den 1 september 2021.
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut med ordförandes (M) revidering att reglementena ska träda
i kraft den 1 september 2021 eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med revideringen att
reglementena ska träda i kraft den 1 september 2021.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
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Utredningsrapport – Ny nämnd för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, Uppdrag, förutsättningar,
organisation (inklusive förslag till delegationsordning)
Rapport, Inrättande av en ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd – Förslag till budget,
förvaltningsorganisation och övriga förutsättningar
Mål- och budget för Nynäshamns kommun 2021–2024
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2021 § 54 - Yttrande över remiss - förslag
till nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, samt förslag till reviderade
reglementen för nämnderna – med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut från socialnämnden den 3 mars 2021 § 30 Remissyttrande – Nytt reglemente för
näringslivsoch arbetsmarknadsnämnden – med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut från barn- och utbildningsnämnden den 24 februari 2021 § 23 - Yttrande över remiss
gällande nytt reglemente för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd samt förslag till reviderade
reglementen för nämnderna – med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 75/21
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KS/2021/0199/002

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på vissa
särskilt angivna platser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
2. Föreskrift enligt punkt 1 får endast gälla under begränsad tid.
3. Kommunstyrelsens reglemente revideras genom att en punkt tillförs 1 kap. 8 §. Den nya
punkten ges nummer 16 och följande lydelse:
”Med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får endast gälla under begränsad tid.”

Ärendet

I januari 2021 trädde den så kallade pandemilagen ikraft. Med stöd av lagen kan olika
begränsningar införas för att förhindra spridningen av covid-19. Lagen är tillfällig och upphör att
gälla vid utgången av september 2021.
I lagens 13 § ges regeringen, eller den kommun som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Enligt bestämmelsens andra
stycke får föreskrifterna inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet, och enligt tredje
stycket ska en kommun innan den meddelar föreskrifter ge smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Om föreskrifter meddelas med stöd av bestämmelsen gäller även de allmänna förutsättningarna
som anges i 6 §. Det innebär bland annat att ett förbud varken när det gäller utsträckningen i tiden
eller i fråga om den geografiska omfattningen får vara mer långtgående än vad som är försvarligt
med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
2. Föreskrift enligt punkt 1 får endast gälla under begränsad tid.
3. Kommunstyrelsens reglemente revideras genom att en punkt tillförs 1 kap. 8 §. Den nya
punkten ges nummer 16 och följande lydelse:
”Med stöd av 8 kap. 1 § Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen
finns en påtaglig risk för trängsel. Föreskrifterna får endast gälla under begränsad tid.”
Justerarsignaturer
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______

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-29
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 76/21
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KS/2021/0155/003

Revidering av Reglemente för kommunalt partistöd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun.
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för kvartal
3 år 2021.
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör
årsvis utbetalning av partistöd, som avslutat.

Ärendet

2020-03-13 inkom en motion från Sverigedemokraterna om ändrad utbetalning av partistöd. 202101-14 § 14 beslutade kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt uppdra till
kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis
utbetalning av partistöd.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. anta förslaget till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun.
2. partistödet för kvartal 4 år 2021 utbetalas i samband med utbetalningen av partistödet för kvartal
3 år 2021.
3. anse kommunstyrelsens uppdrag att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör
årsvis utbetalning av partistöd, som avslutat.
_____

Beslutsunderlag

Förslag till reviderat reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun
Reglemente för kommunalt partistöd Nynäshamns kommun 2014-09-10 § 96
Beslut – kf 2021-01-14 § 14 – svar på motion om utbetalning av partistöd

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 77/21
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KS/2021/0192/042

Rekapitalisering Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Nynäshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp
2021 om 2 750 tkr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen. Utbetalat belopp belastar kommunens finansförvaltning.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300kr per invånare (2 750 tkr per år)

Ärendet

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och Kommuninvest i Sverige
AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om
kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett
antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om
ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de
regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i
bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Nynäshamns kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp
2021 om 2 750 tkr samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen. Utbetalat belopp belastar kommunens finansförvaltning.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1300kr per invånare (2 750 tkr per år)
_____

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Information om kapitalisering Kommuninvest
Bilaga 2 Insatskapital Nynäshamns kommun

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 78/21
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KS/2019/0552/005

Strategi för en ökad digitalisering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering
i Nynäshamns kommun.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 1997-04-24, § 59, att anta en e-vision för Nynäshamns kommun.
Dokumentet har sedan det antogs 1997 uppdaterats vid två tillfällen: 2002-04-25 samt 2006-0614. Från 2011 har e-visionen reviderats och återremitterats i omgångar fram till 13 juni 2019 då
kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att:
-avsluta pågående arbete med e-strategin.
-återkomma till kommunfullmäktige med ett nytt förslag till e-strategi.
Enligt riktlinjer för styrdokument som antogs av Kommunfullmäktige 2018-09-19 är en strategi ett
dokument som utgör grund för prioriteringar. Enligt samma riktlinjer ska en strategi vara
översiktlig och ange inriktningar och mål, utan att ange medel eller metod.
En arbetsgrupp på kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med framtagandet av strategin.
Strategin för en ökad digitalisering för Nynäshamns kommun är ett styrdokument som beskriver vad
som övergripande behöver göras. Den ska skapa förutsättningar för framtagandet av de digitala
utvecklingsplanerna som tas fram av förvaltningarna och beslutas av nämnderna. Tre strategiska
utvecklingsområden har identifierats som särskilt viktiga för att nyttan med digitaliseringen ska
kunna realiseras och bidra till måluppfyllnad för kommunens beslutade övergripande mål.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen Strategi för en ökad digitalisering
i Nynäshamns kommun.

Yrkanden

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

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till att ärendet ska lämnas utan eget
ställningstagande.

Proposition

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

Beslutsunderlag

Strategi för en ökad digitalisering
Beslut Kf § 127 2019-06-13 – E-strategi för Nynäshamns kommun

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 79/21
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KS/2019/0543/061

Tillägg till bestämmelserna om utformningen av tillåtna
e-förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att följande klargörande tillägg ska göras i bestämmelserna om e-förslag:
- E-förslag får inte innehålla svordomar, könsord, misstänkliggöranden, omnämnanden eller
hänvisningar till enskilda individer.

Ärendet

Efter ett beslut i kommunfullmäktige införde Nynäshamns kommun i januari 2021 e-förslag som
metod för medborgardialog under en försöksperiod om ett år. I samband med att beslutet fattades
antogs även ett dokument som innehåller de bestämmelser och villkor som ska gälla för e-förslag i
Nynäshamns kommun. I dokumentet beskrivs vad som ska utgöra ett otillåtet e-förslag, ett otillåtet
e-förslag ska avvisas. Beskrivningen lyder:

Förslaget får inte uppmana till brott eller vara hotfullt, diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
Om förslaget är formulerat på ett sådant sätt ska det avvisas.
Kommunstyrelseförvaltningen har sedan fullmäktige antog bestämmelserna uppmärksammat ett
behov av att förtydliga vad som på annat sätt ska anses vara olämpligt i ett inlämnat e-förslag.
Att avvisa ett otillåtet e-förslag har delegerats till tjänsteman på kommunstyrelseförvaltningen. För
att underlätta delegatens bedömning av e-förslagen önskar förvaltningen göra följande klargörande
tillägg till bestämmelserna:
- E-förslag får inte innehålla svordomar, könsord, misstänkliggöranden, omnämnanden eller
hänvisningar till enskilda individer.
Texten i dokumentet med bestämmelser och villkor får då följande lydelse:

Förslaget får inte uppmana till brott eller vara hotfullt eller diskriminerande eller på annat sätt
olämpligt. Med olämpligt menas i detta fall att förslaget innehåller svordomar, könsord,
misstänkliggöranden, omnämnanden eller hänvisningar till enskilda individer.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande klargörande tillägg ska göras i bestämmelserna om e-förslag:
- E-förslag får inte innehålla svordomar, könsord, misstänkliggöranden, omnämnanden eller
hänvisningar till enskilda individer.
_____

Beslutsunderlag

Införande av e-förslag i Nynäshamns kommun - Förslag till handläggningsprocess och villkor v1.1

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 80/21
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KS/2021/0152/269

Investering i dagvattendamm Vansta 3:1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra förvaltningen att vidta planering och påbörja genomförande av projektet Utbyggnad dagvattendamm Vansta 3:1.
2. Tillskjuta investeringsmedel till Mark- och exploatering om
kronor för
utbyggnad av dagvattendammen inklusive tillhörande kringanläggningar.
3. Projektet får prioritet 1 i samhällsbyggnadsprocessen.

Ärendet

Nynäshamns kommun har tidigare beviljats ett statligt bidrag på preliminärt 3 miljoner kronor.
Bidraget är bundet till utbyggnaden av en dagvattendamm nedströms Vansta industriområde.
Huvudprojektet utbyggnad av Vansta företagsområde är sedan ett år tillbaka pausat och därmed
även utbyggnaden av dammen som var en del av projektet. Trots paus i huvudprojektet har
förvaltningen lyckats få förlängd genomförandetid beviljad av Länsstyrelsen för att nyttja bidraget,
till och med 2022-06-17. Det finns alltså fortfarande en möjlighet för kommunen att använda
bidraget och därmed få hjälp med delfinansiering av dagvattendammen.
Förvaltningen vill därför lyfta frågan till Kommunstyrelsen för ett beslut om förvaltningen redan nu
ska driva utbyggnaden av dagvattendammen med målsättning att bli klara i tid för att kunna ta del
av bidraget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra förvaltningen att vidta planering och påbörja genomförande av projektet Utbyggnad dagvattendamm Vansta 3:1.
2. Tillskjuta investeringsmedel till Mark- och exploatering om
för
utbyggnad av dagvattendammen inklusive tillhörande kringanläggningar.
3. Projektet får prioritet 1 i samhällsbyggnadsprocessen.
______

Beslutsunderlag

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1
2
3
4

–
–
–
–

Beslut om LONA-bidrag 2018-06-18
Mark- och miljödomstolen, 2012-05-04 M5291-09
Tekniskt PM, WRS 2018-12-04
Investeringskalkyl

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 81/21

Sida 13(37)

KS/2021/0132/260

Markanvisning Bostäder, Hacktorp
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:
- Starta projektet ”Bostäder, Hacktorp”
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse
- Notera förvaltningens projektdirektiv

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Projektet syftar till att anvisa mark för bostäder av småskalig karaktär i Hacktorp inom fastigheten
Nynäshamn 2:154.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
- Starta projektet ”Bostäder, Hacktorp”
- Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i denna tjänsteskrivelse
- Notera förvaltningens projektdirektiv

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återemitterats och att medborgardialog ska hållas med
boende i närområdet.
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras och att
medborgardialog ska hållas med boende i närområdet.
2. bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar att:
1. ärendet ska avgöras idag.
2. bifalla förvaltningens förslag till beslut.
_____

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Projektdirektiv

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 82/21

Sida 14(37)

KS/2020/0475/214

Beslut om ansökan om Torp 2:10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked för fastigheten Torp 2:10.

Ärendet

Området för det sökta planbeskedet är utpekat i kommunens översiktsplan som strategiskt möjligt
för att växa och att bidra till en hållbar struktur i Sunnerby. Det finns inte redovisat några konflikter
med befintliga värden såsom fornlämningar, skyddad natur, ej exploateringsbar, jordbruksmark mm.
Området befinner sig dock i den inre zonen av Gorrans vattenskyddsområde. Ur ett långsiktigt
perspektiv är det viktigt att vattenresurser inte riskerar att utsättas för en alltför stor påverkan och
påverkan på människors hälsa.
Enligt plan- och bygglagen (PBL 2 kap 2§) ska marken användas för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för och företräde ska ges till sådan användning som från allmän
synpunkt medför god hushållning. I detta fall anser förvaltningen att den långsiktiga
vattenförsörjningen väger tyngre än bostadsbebyggelse och förvaltningen föreslår därför att
ansökan om planbesked avslås.
Ärendet har beretts i samråd med samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger ett negativt planbesked för fastigheten Torp 2:10.

Yrkanden

Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar att kommunstyrelsen ska ge ett positivt planbesked för
fastigheten Torp 2:10.
______

Beslutsunderlag

Ansökan planbesked med tillhörande bilagor

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 83/21

KS/2021/0166/310

Avsiktsförklaring avseende planskilda korsningar vid
Segersängs pendeltågsstation
Ärendet utgår.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 15(37)

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 84/21

Sida 16(37)

KS/2021/0153/432

Svar på remiss - Samråd om vatten påverkade av vattenkraft
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Protokollsanteckning

Bilaga 1 som beslutet hänvisar till återfinns i ärende KS/2021/0153/432–6.

Ärendet

Alla anläggningar för vattenkraftsproduktion ska omprövas för att få moderna miljövillkor. Enligt den
nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften som beslutades av regeringen i juni
2020 ska omprövningen påbörjas den 1 februari 2022.
Samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag till beslut om miljökvalitetsnormer
(MKN) för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft som ska omprövas under perioden
2022–2024. Samrådsmaterialet beskriver även bakgrunden till förslagen och de principer och
avvägningar som ligger till grund för normsättningen.
I Nynäshamns kommun berörs Muskan och Muskån av samrådet. Muskån berörs eftersom utloppet
från Muskan till Muskån är reglerat. Förslag till ny MKN för både Muskan och Muskån är god
ekologisk status till 2033. Dels föreslås tidsfrist till 2027 på grund av att en mängd olika
kvalitetsfaktorer är tekniskt omöjliga att åtgärda tidigare än så. Samtidigt görs bedömningen att
även om åtgärder genomförs till år 2027 så kommer det krävas ytterligare tid för vattenmiljön att
återhämta sig och för att åtgärderna ska nå full effekt. Årtalet 2033 är inte kopplat till
vattenkraftspåverkan utan härrör från åtgärder som behöver genomföras för att begränsa tillförseln
av näringsämnen till sjön och vattendraget. Vidare innebär förslaget en omklassning av vattnen från
kraftigt modifierade till naturliga.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilaga 1 som kommunens remissvar.

Beslutsunderlag

Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft
Vatten som påverkas av vattenkraft_Norra Östersjön

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 85/21

Sida 17(37)

KS/2021/0111/255

Yttrande om nätkoncession, luftledning och markkabel vid
Wik-Inn Marina
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga A som kommunens yttrande.

Protokollsanteckning

Bilaga A som beslutet hänvisar till återfinns i ärende KS/2021/0111/255–7.

Ärendet

Vattenfall Eldistribution AB är ledningsägare till den 24kV kraftledning som går längs väg 539 och
bland annat försörjer Muskö med el. Wik-Inn Marina, beläget mellan Himmelsö och Herrön, planerar
att utöka sin verksamhet, vilket medför att ledningen behöver dras om.
Ansökan och samtliga tillhörande handlingar finns på energimarknadsinspektionens hemsida.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta bilaga A som kommunens yttrande.
______

Beslutsunderlag

Bilaga A – yttrande angående kraftledning
Missiv
Koncessionskarta
Övrigt underlag finns på https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/Elnat/for-dig-som-berors-aven-kraftledning/pagaende-arenden-om-att-fa-bygga-kraftledning/pagaende-arenden-2020/arende2020-102117/

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 86/21

Sida 18(37)

KS/2021/0120/211

Svar i samråd: utvecklingsplan för den regionala stadskärnan
Flemingsberg
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilaga A som kommunens svar i samrådet.

Protokollsanteckning

Bilaga A som beslutet hänvisar till återfinns i ärende KS/2021/0120/211–2.

Ärendet

Huddinge och Botkyrka kommuner har bjudit in till samråd om utvecklingsplan för den regionala
stadskärnan Flemingsberg. Utvecklingsplanen är en del av förverkligandet av
utvecklingsprogrammet ”Flemingsberg – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm” och
visar ambitionerna för utvecklingen i Flemingsberg på lång sikt. Syftet är att säkerställa att
Flemingsberg utvecklas till en regional stadskärna och en viktig arbetsplatsnod i södra Stockholm.
Visionen är att skapa ett attraktivt Flemingsberg där människor vill leva, driva sina företag eller
besöka. De kvalitéer som finns på platsen i form av sjukhus, akademier och viktiga
samhällsfunktioner ska utvecklas och Flemingsberg ska även växa samman. Planen redovisar
bebyggelsestruktur, infrastruktur och grön- och blåstruktur på en översiktlig nivå samt ger förslag
på innehåll såsom mötesplatser och service. Planen har tagits fram gemensamt av kommunerna och
liksom översiktsplanerna är planen inte juridiskt bindande utan vägledande.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilaga A som kommunens svar i samrådet.
_______

Beslutsunderlag

Samrådsförslag – utvecklingsplan för Flemingsberg
Bilaga - svar i samråd
Missiv

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 87/21

Sida 19(37)

KS/2020/0173/060

Svar på motion om att vässa det förebyggande arbetet mot
narkotika
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anse motionen besvarad.
2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan mot droger för grundskolan och
gymnasieskolan.

Ärendet

2020-03-15 inkom Patrik Isestad (S) med en motion om att högstadieskolorna och gymnasieskolan
ska upprätta en drogpolicy där det tydligt framgår att narkotikahund kan komma att användas för
sökning av skolans lokaler. I barn- och utbildningsnämndens remissvar gör de bedömningen att
förvarande av narkotika efter skoltid inte är ett problem i så stor omfattning att regelbundna
insatser med narkotikahund är motiverade, därför bedömer de att innehållet i en drogpolicy bör
utredas inom barn- och utbildningsförvaltningen innan beslut om policy fattas. Förvaltningen anser
att motionärens förslag om att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika är bra. Förvaltningen
bedömer dock likt barn- och utbildningsnämnden att innehållet i ett styrdokument mot droger bör
utredas vidare inom barn- och utbildningsförvaltningen, detta då innehållet bör stå i relation till det
behov som finns på skolorna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anse motionen besvarad.
2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan mot droger för grundskolan och
gymnasieskolan.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till motionen.
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till motionen.

Proposition

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

Beslutsunderlag

Motionen
Remissvar barn- och utbildningsnämnden
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 § 153
Riktlinje för styrdokument

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 88/21

Sida 20(37)

KS/2020/0170/060

Svar på motion - utöka öppettider på Nattis
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anse första och tredje punkten i motionen besvarad, och
2. avslå motionens andra punkt.

Ärendet

Den 12 mars 2020 inkom en motion från Donald Löfving (SD) och Jean-Claude Menot (SD) om att
utöka öppettiderna på Nattis. I motionen framförs att kommunen bör möjliggöra för föräldrar och
vårdnadshavare att förvärvsarbeta; även på obekväma arbetstider. Motionärerna anför att flera
vårdnadshavare inte kan använda sig av Nattis-verksamheten på grund av de begränsade
öppettiderna och de krav som kommunen uppställt. Att bara erbjuda Nattis när ett barns båda
vårdnadshavare uppfyller kommunens krav anser motionärerna är fel.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att:
1. Se över möjligheterna att ha öppet dygnet runt på Nattis.
2. Ta bort kravet ”Föräldrar med gemensam vårdnad på olika adresser” och räkna de som
ensamstående på deras boendedagar.
3. Se över möjlighet till transport för de barn och vårdnadshavare som har behov av detta.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anse första och tredje punkten i motionen besvarad, och
2. avslå motionens andra punkt.

Beslutsunderlag

Motionen, KS/2020/0170/060–1
Barn- och utbildningsnämndens beslut från den 26 augusti 2020, § 117, med tillhörande underlag

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 89/21

Sida 21(37)

KS/2020/0458/009

Svar på ärende om att undersöka förutsättningarna för ett
system för omröstning på distans
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. ärendet ska anses besvarat
2. ge förvaltningen i uppdrag att till Tieto framföra att kommunstyrelsen ser ett behov av att
eMeeting prepare får funktion för sluten omröstning på distans.

Ärendet

Ett ärende har väckts av Bernt Månsson (V) och Emma Solander (MP) om att undersöka vad ett
system för omröstning på distans skulle kosta och vilka system som finns. Kommunen kommer få ett
digitalt system för omröstning efter uppdatering av eMeeting till eMeeting prepare, i den
uppdateringen ingår dock inte system för sluten omröstning på distans. Förvaltningen bedömer att
det kan bli tekniskt svårt att hantera både Teams, First Agenda och ett ytterligare system, sluten
omröstning sker också sällan. Förvaltningen ger två förslag till beslut men förordar förslag A, att ge
förvaltningen i uppdrag att till Tieto framföra att kommunstyrelsen ser ett behov av att eMeeting
prepare får funktion för sluten omröstning på distans.

Förvaltningens förslag till beslut

Förslag A:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. ärendet ska anses besvarat
2. ge förvaltningen i uppdrag att till Tieto framföra att kommunstyrelsen ser ett behov av att
eMeeting prepare får funktion för sluten omröstning på distans.
Förslag B:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. ärendet ska anses besvarat
2. ge förvaltningen i uppdrag att införskaffa system för sluten omröstning på distans.

Yrkanden

Ordförande (M) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag alternativ A.
_____

Beslutsunderlag

Beslut kommunstyrelsen § 302 2020-11-19
Väckande av ärende – undersöka förutsättningarna för ett system för votering på distans

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 90/21

Sida 22(37)

KS/2021/0080/008

Svar angående renovering alternativt rivning och bygga ett
nytt omklädningshus med bastu på Lövhagen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen översänder ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.

Ärendet

Kommunstyrelsen har väckt ett ärende om att renovera alternativt riva den före detta
bastubyggnaden på Lövhagen och möjliggöra för allmänheten att nyttja en bastu samt
omklädningsrummet.
Den befintliga bastubyggnaden uppfyller sannolikt inte dagens standard, varför utgångspunkten bör
vara att en ny byggnad är det som är aktuellt.
Det kan nämnas att ett iordningsställande av en bastu, två mindre omklädningsrum, inklusive två
RwC, innebär några miljoner kr i investeringskostnad. Härutöver tillkommer driftskostnader i form av
kapitalkostnader samt tillsyn och skötsel. Det senare är inte ett försumbart åtagande. Beroende på
placering av byggnad kommer kostnaden för anslutning till el och VA bli betydande. Att få ett
adekvat svar kommer i sig kräva utredningsresurser, eventuellt med konsultstöd.
Kommunstyrelseförvaltningen uttalar sig inte om behovet av inrättningen som sådan. Önskas
ytterligare utredning i ärendet är det en fråga inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde bör
följaktligen handläggas av dem. Förvaltningen föreslår att ärendet översänds till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen översänder ärendet till kultur- och fritidsnämnden för handläggning.

_____

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, KS § 22/2021

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 91/21

Sida 23(37)

KS/2020/0265/061

Svar på medborgarförslag - Underlätta pendling genom att
göra ett stopp för buss 861 vid trafikplats Segersäng
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Trafikförvaltningen Region Stockholm har det övergripande ansvaret för
kollektivtrafikförsörjningen i länet och i Nynäshamns kommun är det Nobina som är bussoperatör.
Nynäshamns kommuns översiktsplan anger att närheten till goda kommunikationer är en viktig
förutsättning för ett hållbart samhälle. Möjligheterna att gå, cykla och åka med kollektiva
färdmedel ska vara goda och inbjuda till hållbara resor oavsett avstånd.
Enligt Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål ska tätorter och annan bebyggd miljö i
kommunen utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö. Ett av målen är att andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10 % till fördel för
gång, cykel och kollektivtrafik (jämfört med 2015) och detta mäts bland annat genom indikatorn
förändring av antalet påstigningar/resor på buss och tåg per invånare och år sedan 2008.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till medborgarförslaget och att kommunen ska arbeta i förslagets
intentioner.
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till medborgarförslaget och att kommunen ska
arbeta i förslagets intentioner.

Proposition

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

Beslutsunderlag

Medborgarförslag Underlätta pendling genom att göra ett stopp för buss 861 vid trafikplats
Segersäng
Beslut Kf § 130.1 2020-11-12 – Inkomna medborgarförslag

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 92/21

Sida 24(37)

KS/2020/0135/061

Svar på medborgarförslag om att höja kommunalskatten för
att möta kostnader som skolverksamheten kräver
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Medborgarförslag om att höja kommunalskatten för att möta de kostnader som skolverksamheten
kräver har inkommit den 20 februari 2020. Kommunfullmäktige har den 16 april 2020 beslutat att
delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Barn- och
utbildningsnämnden har den 26 augusti 2020, § 119, avgett yttrande över medborgarförslaget.
Barn- och utbildningsnämnden påtalar i sitt yttrande att de inte enskilt kan besluta om
budgetförändringar av det slag som förslagsställaren framför. Inför kommunfullmäktiges beslut om
mål och budget avger barn- och utbildningsnämnden yttrande över förslaget och redogör för
konsekvenser av den föreslagna budgetramen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att
medborgarslaget ska anses besvarat med hänvisning till nämndens yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till medborgarförslaget
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Bifall till förvaltningens förslag till beslut eller bifall till medborgarförslaget.

Proposition

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

Beslutsunderlag

Medborgarförslag
Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-04-14

§ 93/21

Sida 25(37)

KS/2021/0019/109

Rapport obesvarade motioner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten över obesvarade motioner till
kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt 31 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den
22 februari 2021. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för de motioner där
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av
kommunstyrelsen inom ett år.
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
KS/2019/0438/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående
alkobommar i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet. Beräknad
behandling i kommunstyrelsen i maj 2021.
KS/2020/0146/060
Jean-Claude Menot (SD) har den 25 februari 2020 inkommit med en motion om att anlita
ordningsvakter för att skapa trygghet i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
Beräknad behandling i kommunstyrelsen i maj 2021.
KS/2020/0170/060
Jean-Claude Menot (SD) har den 25 mars 2020 inkommit med en motion om att utöka öppettider på
Nattis. Barn- och utbildningsnämnden har avgett yttrande över motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0171/060
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om Trygghet – varje medborgare
ska kunna leva tryggt. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0172/060
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att inrätta trygghetsvärdar.
Socialnämnden har avgett yttrande över motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0173/060
Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att vässa det förebyggande
arbetet mot narkotika. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med yttrande över motionen.
Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0199/060
Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en
motion om framtidens äldreomsorg. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har
har avgett yttranden över motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2020/0251/060
Donald Löfving (SD), Johan Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med
en motion om att prioritera och ge plats för äldrefrågor. Socialnämnden har avgett yttrande över
motionen. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2020/0492/060
Emma Solander (MP) har den 18 december 2020 väckt en motion – Nynäshamns medborgare
behöver en värdig och modern politisk styrning. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2021/0125/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 11 februari 2021 väckt en motion rörande
investering i ”lyktstolpsladdning” i orterna Ösmo och Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningen
bereder ärendet.
KS/2021/0124/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 februari 2021 väckt en motion om belysning på
lekplatsen ”Höjden”. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.
KS/2021/0123/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 9 februari 2021 väckt en motion beträffande trappa
och ramp vid Nynäsgårds station. Kommunstyrelseförvaltningen bereder ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten över obesvarade motioner till
kommunfullmäktige.
_____

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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KS/2021/0019/109

Rapport obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt 32 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag till och med den
31 december 2020.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade till
kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen
KS/2018/0377/061 Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till
sjukhuset. Inkom 2018-08-14
KS/2019/0251/061 Medborgarförslag om parfymfria produkter i kommunens offentliga miljöer.
Inkom 2019-05-07.
KS/2019/0478/061 Medborgarförslag om att pensionärer kan få arbeta åt Stadsmiljö som bistår dem
med redskap. Inkom 2019-10-29.
KS/2020/0135/061 Medborgarförslag om att höja kommunalskatten för att möta kostnaderna som
skolverksamheten kräver för att fungera och utvecklas.
KS/2020/0265/061 Medborgarförslag om att underlätta pendling genom att göra ett stopp för buss
861 vid Segersäng. Inkom 2020-06-03.
KS/2020/0525/061 Medborgarförslag om att motionsspåren på Lövhagen får belysning. Inkom
2020-12-21.
Barn- och utbildningsnämnden
KS/2020/0365/061 Medborgarförslag om inrättande av en lärmiljöutvecklartjänst. Inkom 2020-0828.
KS/2020/0366/061 Medborgarförslag om upprättande av en Lärmiljöfond. Inkom 2020-08-28.
KS/2020/0426/061 Medborgarförslag om att man inför rökförbud på skolområdet i anslutning till
Nynäshamns gymnasium. Inkom 2020-10-12.
Socialnämnden
KS/2017/0332/061 Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom 2017-07-19
KS/2019/0479/061 Medborgarförslag om att utöka kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörig som
vårdar man/hustru. Inkom 2019-10-29.
KS/2020/0425/061 Medborgarförslag om lågtröskelboende för klienter med samsjuklighet. Inkom
2020-10-09.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
KS/2019/0252/061 Medborgarförslag om att sätta upp parkbänkar vid gamla prästgården. Inkom
2019-05-07.
KS/2019/0291/061 Medborgarförslag om att utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från
färjorna i Nynäshamns hamn. Inkom 2019-06-10
KS/2019/0372/061 Medborgarförslag om anslagstavla på Segersängs pendeltågsstation. Inkom
2019-08-14.
KS/2019/0385/061 Medborgarförslag om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta
ses över. Inkom 2019-08-22.
KS/2019/0446/061 Medborgarförslag om att kommunen rustar upp tennisplanen och
skateboardrampen i Stora Vika. Inkom 2019-10-09.
KS/2019/0551/061 Medborgarförslag om informationsskylt till gångtrafikanter på Strandvägen.
Inkom 2019-12-20.
KS/2019/0522/061 Medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Inkom
2019-12-03.
KS/2019/0544/061 Medborgarförslag om ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. Inkom 201912-13.
KS/2020/0075/061 Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen –
Frejgatan. Inkom 2020-01-03.
KS/2020/0084/061 Medborgarförslag om att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i
hamnområdet. Inkom 2020-01-13.
KS/2020/0103/061 Medborgarförslag om att kommunen anlägger en hundrastgård nedanför
förskolan vid församlingshemmet. Inkom 2020-01-27.
KS/2020/0131/061 Medborgarförslag om att kommunen ser över och bygger om cykelbanorna längs
gamla Nynäsvägen mellan Kullsta och Lidl-rondellen. Inkom 2020-02-18.
KS2020/0132/061 Medborgarförslag att kommunen anlägger ställplatser i hamnområdet. Inkom
2020-02-18.
KS/2020/0133/061 Medborgarförslag att de som hyr båtplats av kommunen också kan få tillgång till
dusch och toalett i gästhamnen mot en avgift. Inkom 2020-02-18.
KS/2020/0160/061 Medborgarförslag om att man bygger en gångväg från Lidl utmed väg 73 till
Sjötelegrafen. Inkom 2020-03-04.
KS/2020/0166/061 Medborgarförslag om att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och
Fredsgatan till någon form av väg för motorfordon. Inkom 2020-03-12.
KS/2020/0200/061 Medborgarförslag om runsten och skylt (SÖ 218) Billsta. Inkom 2020-04-09.
KS/2020/0279/061 Medborgarförslag om att parkeringsplatsen på Ringvägen/Strandvägen görs
mindre. Inkom 2020-06-11
KS/2020/0303/061 Medborgarförslag om att upprätta en skyddsväg mellan Utsiktsvägen och
Vårfruvägen. Inkom 2020-06-23.
KS/2020/0339/061 Medborgarförslag om att installera farthinder på vissa delar av Ringvägen. Inkom
2020-08-03.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2020/0396/061 Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder i södra Nynäshamn. Inkom
2020-09-17.
KS/2020/0410/0611 Medborgarförslag om att anlägga en getingmidja vid busshållplatsen på
Heimdal. Inkom 2020-09-29.
KS/2020/0423/061 Medborgarförslag om parkeringsplatser utanför förskolan Breddal, Ösmo. Inkom
2020-10-08.
KS/2020/0424/061 Medborgarförslag om att separera gång/cykelbana och bilväg på
grusvägsförlängningen av Grönviksvägen. Inom 2020-10-09.
KS/2020/0482/061 Medborgarförslag om omprövning av beslut om nedläggning av strandplatser i
Tritonhamnen. Inkom 2020-11-24.
KS/2020/0483/061 Medborgarförslag om at ordna en tävling om att designa
”Nynäshamnssoptunnan”. Inkom 2020-11-24.
KS/2020/0490/061 Medborgarförslag om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen
och Aktervägen. Inkom 2020-11-30.
Kultur- och fritidsnämnden
_
Medborgarförslag där kommunfullmäktige inte har delegerat beslutanderätten
KS/2018/0445/061 Medborgarförslag om en bastu vid havet för alla i Nynäshamn.
Kommunfullmäktige har 2020-10-15 beslutat att återta delegationen av beslutanderätten för
medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten om obesvarade medborgarförslag till kommunfullmäktige.
_____

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Rapport balanslista
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan.
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda – en
balanslista. Balanslistan redovisas vid två tillfällen varje år för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste
rapporttillfället.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. de åtgärdade ärendena, som är markerade i grönt, stryks från balanslistan.
2. föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Balanslistan

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2021/0008/102

Val till Leader Stockholmsbygd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att till Leader
Stockbolmsbygd utse:
1. Janet Jonsson till styrelseledamot
2. Nina Munters till ersättare för styrelseledamot

Ärendet

Nynäshamns kommunstyrelse fattade 2015-09-02 beslut om kommunal medverkan inom lokal ledd
utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2016–2022. (Ks § 165
2015/0028/106). Kommunstyrelsen valde samtidigt styrelseledamöter och ersättare.
2019-02-21 beslutade Kommunstyrelsen att till Leader Stockholmsbygd utse:
1.
2.
3.
4.

Jonas Karlsson till styrelseledamot
Janet Jonsson till ersättare för styrelseledamot
Maria Gard Günster (C) till ombud.
Bodil Toll (M) till ersättare för ombud.

Då Jonas Karlsson nu slutat sin tjänst på Nynäshamns kommun behöver nya ledamöter utses.
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att utse:
1. Janet Jonsson till styrelseledamot
2. Nina Munters till ersättare för styrelseledamot

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att Kommunstyrelsen beslutar att:
-

till Leader Stockbolmsbygd utse:
1. Janet Jonsson till styrelseledamot
2. Nina Munters till ersättare för styrelseledamot

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Information ges på kommunstyrelsen.
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Trygghetsundersökning, samverkansavtal och aktivitetsplan.
Kommun-Polis-SBFF
Information ges på kommunstyrelsen.
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KS/2020/0249/318

Övriga frågor
1. Svar på samråd för ombyggnad av väg 73 Västerhaninge - Nynäshamn till
elväg
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande till
kommunstyrelsen.

Ärendet

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för att bygga elväg, för i första hand godstrafik, på
väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn och genomför nu samråd enligt
planläggningsprocessen för vägplan.
Elvägar har potential att medverka i omställningen av transportsystemet till fossiloberoende
energikällor. Trafikverket har bedömt att sträckan Nynäshamn – Västerhaninge har goda
förutsättningar för att förses med en första permanent anläggning för elväg. Detta görs genom att
tillföra befintlig väganläggning en ny funktion. Vilken teknik som kommer att användas är ännu inte
bestämt. I vägplanen redogörs för tre olika tekniker. Parallellt med vägplanen för väg 73
Nynäshamn – Västerhaninge tas även en vägplan fram för E20, Hallsberg – Örebro. Vilken av
sträckorna som väljs avgörs av Trafikverket på nationell nivå.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som sitt yttrande kopplat till Trafikverkets samrådshandlingar anta
bilagan ”Kommunens yttrande”

Yrkanden

Ordförande (M) yrkar på att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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2. Ordförandeförslag - Utvecklingsplan för Kvarnängen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta
fram en utvecklingsplan för Kvarnängen
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till
kommunstyrelsen

Reservationer och särskilda yttranden

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A.

Ärendet

Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring
hur Kvarnängen kan utvecklas på olika sätt.
Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Kvarnängen
ska utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett idrottsområde med hög kvalitet.
Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela
kommunen.

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta
fram en utvecklingsplan för Kvarnängen
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till
kommunstyrelsen

Yrkanden

Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras i enlighet med bilaga A.
Ordförande (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Propositionsordning

Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
1. bifall till att ärendet avgöras idag eller bifall till att ärendet ska återremitteras.
2. bifall eller avslag till ordförandeförslaget.

Proposition

Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
arbetsutskottet beslutar att:
1. ärendet ska avgöras idag.
2. bifalla ordförandeförslaget.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga A

Nynäshamn, 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärendenummer 99/21

Ordförandeförslag – Utvecklingsplan Kvarnängen
Förslaget om att utveckla Kvarnängen beslutades redan 2018-04-23 § 34,
ordförandeförslag från Socialdemokraterna. Förslaget återkallades gällande
beställning av förstudie/behovsanalys av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
2019-04-23 av den borgerliga alliansen.
Anledningen till det tidigare beslutet från Socialdemokraterna grundade sig i att;
bredda utbudet, stärka kommunen som ett attraktivt besöksmål, ge kommunens
skolor möjlighet att profilera sig i fler riktningar och rusta Kvarnängens IP till så
många medborgare som möjligt.
Den kommunala organisationen har redan tagit fram utredningsmaterial i ärendet.
Detta utredningsmaterial saknas till ärendet och Socialdemokraterna önskar därför att
ärendet återemitteras för att inte redan befintliga utredningar tappas och onödig
administrativa kostnader belastar kommunen.
Socialdemokraterna ser positivt på att den borgerliga alliansen nu vill tillsammans
med Socialdemokraterna satsa på Kvarnängens IP.
För att inte uppfinna hjulet en gång till yrkade Socialdemokraterna återremiss för att
inte tappa redan befintliga utredningar som är gjorda för att utveckla Kvarnängens
IP. Socialdemokraterna är positiva till ärendet.
Patrik Isestad (S)
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3. Ordförandeförslag - Utvecklingsplan för Lövhagen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta
fram en utvecklingsplan för Lövhagen
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till
kommunstyrelsen

Ärendet

Lövhagen är numera ett populärt friluftsområde med markerade vandringsleder, som sträcker sig
genom skog och längs stranden med bad- och rastplatser. Längst i norr, vid Strandvägen ligger
Lövhagens café med servering, vandrarhem och stugor. Djurlivet på Lövhagen är mycket rikt, med
hjort, älg, mink, räv och vildsvin. (Wikipedia)
Det finns ett stort engagemang bland förtroendevalda, invånare, företag och organisationer kring
hur Lövhagen kan utvecklas på olika sätt. Bara de senaste åren har flera motioner och
medborgarförslag lämnats in och olika idéer har lanserats i den allmänna debatten.
Kommunen tar med hjälp av utvecklingsplanen ett samlat grepp kring frågan om hur Lövhagen ska
utvecklas på längre sikt i syfte att vara ett friluftsområde med hög kvalitet.
Utvecklingsplanen är en del av ett större utvecklingsarbete av kultur- och fritidsverksamhet i hela
kommunen.

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden
1. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen ta
fram en utvecklingsplan för Lövhagen
2. kommunstyrelseförvaltningen tar i ett första steg tillsammans med kultur- och fritidsavdelningen
fram förslag och inriktningar samt begränsningar för uppdraget, och återkommer med dem till
kommunstyrelsen
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§ 100/21

Personalfrågor
Personalchef Linn Marsten och kommundirektör Carolina Pettersson lämnar information.
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