
 

PROTOKOLL Sida 1(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen §§ 70-81,85-106 
Sammanträdesdatum: 2021-03-18 
Anslaget sätts upp: 2021-03-23             Anslaget tas ned: 2021-04-14 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-03-18 kl. 09.00-15:24 
Ajournering 11:08-11:20, 12:00-12:45  

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L), deltar på distans 
Tommy Cumselius (M), deltar på distans 
Theresia Bergendahl (C), deltar på distans 
Bengt-Göran Pettersson (KD), deltar på distans 
Patrik Isestad (S), deltar på distans 
Janice Boije Junerud (S), deltar på distans 
Lars-Åke Lundin (S), tjänstgör t o m kl 13.00 §§ 70-78 deltar på distans 
Göran Bergander (S) tjänstgör för Lars-Åke Lundin (S) fr o m § 79-106 deltar 
på distans 
Bernt Månsson (V), deltar på distans 
Lena Dafgård (SN) tjänstgör t o m kl 14.25 §§ 70-95, deltar på distans 
Per Ranch (SN) tjänstgör för Lena Dafgård (SN) fr o m § 96-106 deltar på 
distans 
Donald Löfving (SD), deltar på distans 

 

Icke tjänstgörande ersättare (samtliga deltar på distans) 
Bodil Toll (M)  
Håkan Svanberg (M) t o m kl 12.00 § 78                                   
Sophia Stureson (L) 
Ola Hägg (S)  
Emma Solander (MP)  

Agneta Tjärnhammar (M)  
Per Malmsten (M)  
Göran Bergander (S), §§ 70-78  
Rolf Hofsten (PPiN)  
Per Ranch (SN), §§ 70-95  

Övriga deltagare 
Se förteckning sid 2  

Paragrafer 
§§ 70-81, 85-106 

Justeringens plats och tid  
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2021-03-22 kl 14.00  

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Patrik Isestad (S) 
justerare 

 
 
 
  
Mikael Persson (L)  Eva Ryman    Sanna Jansson  
justerare    sekreterare §§ 70-80, 87-106   sekreterare §§ 81,85-86 
       



 

PROTOKOLL Sida 2(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Övriga deltagare §§ 70-81, 85-106: 
 

Christian Wigren, kanslichef §§ 70-89, 91-106 
Eva Ryman, §§ 70-80, 87-106 
Sanna Jansson, kommunjurist §§ 70-89, 91-106 
 
Deltar på distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör  
Alf Olsson, Förvaltningschef SBN § 70-78 
Claes Kilström, fastighetschef § 70-89, 91-106 
Dan Olén, ekonomichef 70-89, 91-106 
Sabina Edelman, mark- och exploateringschef  
Yvonne Persson, kommunjurist § 70, 77-78 
Mats Denkert, projektledare mark- o exploatering 92-94 
Albin Törnberg, samhällsplanerare § 76-89, 91-103 
Mikael Gustafsson, planeringschef § 76-106 
Sara Jernetz, hållbarhetsstrateg § 76-78 
Isa Eriksson, samhällsplanerare § 76-78 
Julia Nordström, miljö- och klimatstrateg § 76-79 
Linn Marsten, HR-chef § 76-79 
Robin Averstedt enhetschef fastighetsavdelningen, § 92-94 
Nina Munters, tf. näringslivschef § 102 
Ida Olén, planchef § 106 
 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 70-89, 91-106 
Aline Varre, politisk sekreterare 70-89, 91-106 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 70-89, 91-106 
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare §§ 71-89, 91-95 
 
Maria Gard Günster (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden § 70 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden § 70 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden § 70 
Thomas Wolf, representant BRM § 71 
Joel Andersson, representant BRM § 71 
_____ 
 



 

PROTOKOLL Sida 3(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Landsort, 2021-03-18 kl. 09.00-15:24 
Ajournering 11:08-11:20, 12:00-12:45 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L), deltar på distans 
Tommy Cumselius (M), deltar på distans 
Theresia Bergendahl (C), deltar på distans 
Bengt-Göran Pettersson (KD), deltar på distans 
Patrik Isestad (S), deltar på distans 
Janice Boije Junerud (S), deltar på distans 
Göran Bergander (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S), deltar på distans 
Bernt Månsson (V), deltar på distans 
Lena Dafgård (SN), deltar på distans 
Donald Löfving (SD), deltar på distans 

 

Icke tjänstgörande ersättare (samtliga deltar på distans) 
 Bodil Toll (M)   
 Sophia Stureson (L) 
 Rolf Hofsten (PPiN) 
 Emma Solander (MP) 

Agneta Tjärnhammar (M) 
Per Malmsten (M) 
Ola Hägg (S) 
Per Ranch (SN) 

Övriga deltagare 
 Se följande sidan.  

Paragrafer 
§§ 82-84         

Justeringens plats och tid  
I anslutning till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-18  

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
Ordförande 
 

 
 
Janice Boije Junerud (S) 
justerare 

 
Mikael Persson (L)     Sanna Jansson 
justerare       sekreterare §§ 82-84  

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-03-18 
Anslaget sätts upp: 2021-03-18             Anslaget tas ned: 2021-04-09 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

 



 

PROTOKOLL Sida 4(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Övriga deltagare §§ 82-84: 
Christian Wigren, kanslichef 
Sanna Jansson, kommunjurist 

Deltar på distans: 
Carolina Pettersson, kommundirektör 
Clas Kilström, fastighetschef 
Dan Olén, ekonomichef 
Sabina Edelman, mark- och exploateringschef 
Mats Denkert, projektledare mark- o exploatering  
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Alin Varre, politisk sekreterare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare 
Maria Gard Günster, ordförande kultur- och fritidsnämnden 
Marcus Svinhufvud, ordförande barn- och utbildningsnämnden 

____ 



 

PROTOKOLL Sida 5(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Innehållsförteckning             Sida 

 § 70/21 Fastställande av dagordning 
 

 § 71/21 Information om resultatet av utvärdering av kommunens krishantering under 
coronapandemin 

 

§ 72/21 Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisationen för 
näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
 

9 

§ 73/21 Revidering av reglemente för södertörns upphandlingsnämnd för att möjliggöra 
distansdeltagande 
 

10 

§ 74/21 Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd för att möjliggöra 
distansdeltagande 
 

12 

§ 75/21 Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten 
 

14 

§ 76/21 Översiktsplan: inriktningsbeslut 
 

16 

§ 77/21 Svar på remiss - Regional cykelplan 
 

19 

§ 78/21 Södertörnskommunernas yttrande - Revidering av länsplan 
 

22 

§ 79/21 Svar på remiss - Samråd inom vattenförvaltning 
 

23 

§ 80/21 Svar på remiss - Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande 
miljökonsekvensutredning 
 

24 

§ 81/21 Svar på remiss - Förslag till ny överenskommelse för Klimat- och 
energirådgivningen 2022-2025 
 

25 

§ 82/21 Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen 
 

27 

§ 83/21 Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och arvoden 
 

29 

§ 84/21 Svar i kompletterande samråd för kraftledning Kolbotten-Nynäshamn 
 

30 

§ 85/21 Information om framtagande av Nollvision och handlingsplan mot suicid i 
Nynäshamns kommun 
 

32 

§ 86/21 Planbesked del av fastigheten Vidbynäs 1:3 
 

33 



 

PROTOKOLL Sida 6(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 87/21 Planbesked Källberga 1:8 
 

34 

§ 88/21 Beslut om planbesked Sittesta 2:9 
 

34 

§ 89/21 Svar på medborgarförslag om att bygga ett kombinerat äldreboende och dagis i 
Ösmo 
 

36 

§ 90/21 Överenskommelse om finansiering av cirkulationsplats väg 73/Telivägen 
 

37 

§ 91/21 Köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18 38 

§ 92/21 Information från fastighetsavdelningen 
 

§ 93/21 Tilläggsbeslut Takombyggnad Gröndalsskolan 
 

40 

§ 94/21 Tilläggsbeslut Vansta förskolas tillbyggnad 
 

42 

§ 95/21 Avvisande av E-förslag gällande bevarande av de sista grönområdena och 
kulturmiljöerna på Trehörningen i Nynäshamns kommun 
 

44 

§ 96/21 Förordnande som vigselförrättare 
 

46 

§ 97/21 Anmälan av delegationsbeslut 
 

47 

§ 98/21 Skrivelser och beslut 
 

49 

§ 99/21 
 
§ 100/21 
 
§ 101/21 
 
§ 102/21 
 
§ 103/21 
 
§ 104/21 
 
§ 105/21 
 
§ 106/21 

Cirkulär 
 
Kurser och konferenser  
 
Information om bygdeväg 
 
Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
 
Rapport näringslivsfrågor 
 
Kansliavdelningen informerar 
 
Nästa sammanträde 25 mars kl 09.00 – temadag 
 
Övriga frågor 

50 

 

 Paragraferna behandlades i följande ordning: § 70-76, § 78, § 77-89, § 91-106, § 90 



 

PROTOKOLL Sida 7(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 70/21 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg: 

§ 72, Antagande av reglemente samt fastställande av förvaltningsorganisationen för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden, utgår. 

Under punkten Övriga frågor, § 106, behandlas: 

Ordförandeförslag om extern remiss av förslag till Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns 
kommun. 

Ärende från Lena Dafgård (SN) om värdering av fast egendom. 

Ärende från Patrik Isestad (S) om vattenfrågor 

Fråga från Lena Dafgård (SN) om Binomen. 

§ 90, Överenskommelse om finansiering av cirkulationsplats väg 73/Telivägen, behandlas sist på 
dagordningen. 

_____ 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 71/21  

Information om resultatet av utvärdering av kommunens 
krishantering under coronapandemin 
Yvonne Persson kommunjurist informerar om bakgrunden till rapporten och hur underlaget ska 
användas.  

BRM Europe AB, Thomas Wolf och Joel Andersson, presenterar slutrapport av utvärdering av 
Coronahanteringen i Nynäshamns kommun.  

______ 

Skickas till: 

Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 9(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 72/21 KS/2020/0380/008 

Antagande av reglemente samt fastställande av 
förvaltningsorganisationen för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Ärendet utgår. 
______ 

 

Skickas till 
Akten 
 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 10(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73/21 KS/2021/0096/003 

Revidering av reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd 
för att möjliggöra distansdeltagande 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns 
 upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5. 

Ärendet 
Enligt 6 kap. 24 § första stycket (2017:725) kommunallagen är det möjligt med deltagande på 
distans vid nämndsammanträden om fullmäktige har medgett detta. Deltagande ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. I förarbetet till bestämmelsen (Prop. 2013/14:5 s. 30 ff.) 
anges att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett komplement som ger möjlighet 
till deltagande i ett beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd. 
 
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 14 december 2020, § 231, att revidera samtliga 
nämnders reglementen för att tillåta deltagande på distans. Den 3 februari 2021, § 5, beslutade 
Södertörns upphandlingsnämnd att föreslå Nynäshamns kommun att fatta ett likalydande beslut för 
upphandlingsnämnden. Förslaget innebär att en ny paragraf om distansdeltagande införs i 
upphandlingsnämndens reglemente. Paragrafen ges paragrafnummer 4, och numreringen för den 
nuvarande paragraf 4 och efterföljande paragrafer förskjuts. Den nya paragrafen föreslås få följande 
lydelse: 
 
 -  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på  
  distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid  
  och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
  ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller  
  ljud. 
 
  Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till 
  nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns 
 upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
1.  anta reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd i enlighet med Södertörns 
 upphandlingsnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 5. 

______ 



 

PROTOKOLL Sida 11(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 73/21 

Beslutsunderlag 
Beslut från Södertörns upphandlingsnämnd 2021-02-03 § 5 
Beslut från fullmäktige i Haninge kommun 2020-12-14, § 231 
Tjänsteskrivelse från Upphandling Södertörn daterad 2021-01-21 
Förslag till reviderat reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd 
Gällande reglemente för Södertörns upphandlingsnämnd 
 

Skickas till 
Akten 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 12(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74/21 KS/2021/0140/003 

Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd 
för att möjliggöra distansdeltagande 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns 
 överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4. 

Ärendet 
Enligt 6 kap. 24 § första stycket (2017:725) kommunallagen, KL, är det möjligt med deltagande på 
distans vid nämndsammanträden om fullmäktige har medgett detta. Deltagande ska i sådant fall ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. I förarbetet till bestämmelsen (Prop. 2013/14:5 s. 30 ff.) 
anges att deltagande på distans i första hand bör betraktas som ett komplement som ger möjlighet 
till deltagande i ett beslutsfattande som annars inte hade kommit till stånd. 
 
Enligt 9 kap. 33 § KL ska reglementen för gemensamma nämnder antas av fullmäktige i var och en 
av de samverkande kommunerna för att vara gällande. För att ändra Södertörns 
överförmyndarnämnds reglemente krävs därför beslut hos fullmäktige i Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Nynäshamns, Salem och Tyresö. 
 
Kommunfullmäktige i Haninge beslutade den 14 december 2020, § 231, att revidera samtliga 
nämnders reglementen för att tillåta deltagande på distans. Den 3 februari 2021, § 4, beslutade 
Södertörns överförmyndarnämnd att föreslå de samverkande kommunerna att fatta ett likalydande 
beslut som Haninge fattat för överförmyndarnämnden. Förslaget innebär att en ny paragraf om 
distansdeltagande införs i överförmyndarnämndens reglemente. Paragrafen ges paragrafnummer 4, 
och numreringen för den nuvarande paragraf 4 och efterföljande paragrafer förskjuts. Den nya 
paragrafen föreslås få följande lydelse: 
 
 -  Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på  
  distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid  
  och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
  ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller  
  ljud. 
 
  Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till 
  nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Det föreslagna tillägget överensstämmer med vad Sveriges kommuner och regioner, SKR, förslår i 
skriften ”Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag för lokala bedömningar”. SKR föreslår 
att önskemål om distansdeltagande ska anmälas, men de har inte specificerat hur långt innan 
sammanträdet detta ska ske, utan detta är en fråga för kommunerna att ta ställning till utifrån hur 
lång tid som behövs till förberedelse. Södertörns överförmyndarnämnd föreslår att anmälan ska 
göras senast fem arbetsdagar innan sammanträdet äger rum. 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 74/21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 
1.  anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns 
 överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.  anta reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd i enlighet med Södertörns 
 överförmyndarnämnds förslag från den 3 februari 2021 § 4. 

 

______ 

Beslutsunderlag 
Beslut från Södertörns överförmyndarnämnd 2021-02-03 § 4 
Förslag till reviderat reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd 
Beslut från fullmäktige i Haninge kommun 2020-12-14, § 231 
 

Skickas till 
Akten 
 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 75/21 KS/2021/0116/206 

Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 
mätverksamheten 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 
mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att: 
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” 

2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att överlämna förslag till fullmäktige om revidering av taxa 
för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans 
med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gjort en genomlysning under verksamhetsåret 2020, 
genomlysningen syftade till att synliggöra brister i samverkansavtalet som ligger till grund för 
samhällsbyggnadsnämndens och förbundets arbete. 
 
Efter genomlysningen pågår det ett arbete med att ta fram ett nytt avtal som uppfyller 
förbundsordningen med bland annat en beskrivning av uppgiften, avtalstid samt hur den 
ekonomiska ersättningen ska regleras.  
 
Plan- och bygglagen ger möjligheter för samhällsbyggnadsnämnden att ta ut avgifter för plan- och 
bygglovsverksamhet där även kart- och mätverksamheten innefattas. Den föreslagna ändringen i 
taxan syftar till att avgiften ska täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen 
eller tjänsten. Finansieringen av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds prövningar kommer 
regleras i det kommande avtalet, förbundet kommer debitera samhällsbyggnadsnämnden för bland 
annat prövningar av vatten och avlopp. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed ett tillägg i taxan under tabell 12, Övriga beslut; 
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” samt att taxan ska börja 
gälla från och med den 1 maj 2021.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 
mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att: 
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” 

2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 
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§ 75/21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan-, bygglov-, kart- och 
mätverksamheten genom att under tabell 12, Övriga beslut, göra tillägg om att: 
”Avgifter från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund debiteras separat.” 

2. taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten - fastställd av kommunfullmäktige 2019-09-18, 
§ 147 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2021-01-26, § 13 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 76/21 KS/2018/0299/212 

Översiktsplan: inriktningsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna den inriktning för översiktsplanen som presenteras i utkastet. 
2. Besluta om ett mål för den långsiktiga befolkningsutvecklingen om 1,2 % över tid. 
3. Besluta i enlighet med beslutsalternativ 3 när det gäller Landfjärdens utveckling 
4. Återremittera översiktsplanen för att de politiska partiernas synpunkter ska i inarbetas i 

förslaget till översiktsplan och att förvaltningen återkommer med ett nytt förslag till 
kommunstyrelsen. 
 

Protokollsanteckningar 
Donald Löfving (SD) deltar inte beslutet, förutom beslutspunkten som rör Landfjärdens utveckling, 
beslutspunkt 3. 

Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet om den långsiktiga befolkningsutvecklingen, beslutspunkt 2. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande, beslutspunkterna 1-
3. Lena Dafgård (SN) inger ett särskilt yttrande bilaga B. 

Patrik Isestad (S) och Janice Boije Junerud (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik 
Isestads yrkande. Patrik Isestad (S) inger ett särskilt yttrande bilaga C. 

Harry Bouveng (M), Mikael Persson (L), Tommy Cumselius (M), Theresia Bergendahl (C), Bengt-
Göran Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutspunkten 4 till förmån för Harry Bouvengs (M) 
yrkande.  

Ärendet 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, enligt plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900) 3 kap. 1§. Översiktsplanen är det främsta verktyget för kommunens 
strategiska planering och ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Den ska också ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Vidare ska översiktsplanen förklara kommunens 
inställning till riksintressen, miljökvalitetsnormer, bostadsförsörjning, samordning med den regionala 
planeringen, med mera.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Godkänna den inriktning för översiktsplanen som presenteras i utkastet tillsammans med 
antagna tilläggs- och ändringsförslag. 

2. Besluta om ett mål för den långsiktiga befolkningsutvecklingen. 
3. Besluta om en inriktning för Landfjärdens utveckling. 
4. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med ett samrådsförslag och tillhörande 

konsekvensbeskrivning. 
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§ 76/21 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Ordförande Harry Bouveng (M) yrkar: 

1. Godkänna den inriktning för översiktsplanen som presenteras i utkastet. 
2. Besluta om ett mål för den långsiktiga befolkningsutvecklingen om 1,2 % över tid. 
3. Besluta i enlighet med beslutsalternativ 3 när det gäller Landfjärdens utveckling. 
4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en samrådsversion baserad på de 

olika partiernas inkomna synpunkter relaterat till det utskickade utkastet av förslag till 
reviderad översiktsplan. 
 

Lena Dafgård (SN) yrkar:  
1. Återremiss för översiktsplanen för att de politiska partiernas synpunkter ska i inarbetas i 

förslaget till översiktsplan och att förvaltningen återkommer med ett nytt förslag till 
kommunstyrelsen. 

2. Vi yrkar att målet för den långsiktiga befolkningsutvecklingen är 1,1%. 
3. Utvecklingsalternativ 3: Landfjärden och området i närheten utvecklas med flera hundra nya 

bostäder och kommunalt VA och vägar. 
4. Avslag till att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med ett samrådsförslag och 

tillhörande konsekvensbeskrivning. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Lena Dafgårds (SN) punkt 1, 3-4. Men yrkar att punkt 2 ges 
följande lydelse. 

- Vi yrkar att målet för den långsiktiga befolkningsutvecklingen är 2 % framtill 2030. 
 
Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) yrkande. 
 
Donald Löfving (SD) yrkar återremiss av ärendet – förutom punkt 3 om Landfjärden. 
 
Tommy Cumselius (M), Bengt-Göran Petterson (KD) yrkar bifall till ordförande Harry Bouvengs (M) 
yrkande. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens godkänner följande propositionsordning 

1. Bifall eller avslag till ordförandens (M) yrkande om förslag till lydelse av beslutspunkten 1. 
2. Bifall till att beslut ska fattas om lydelse av beslutspunkten 2 idag eller om beslutspunkten 

ska återremitteras.  

Proposition 1 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget förslag till lydelse av 
beslutspunkten 1 och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget. 
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§ 76/21 

Proposition 2 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall till om beslutspunkten 2 ska behandlas i dag eller om 
den ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutat att den ska behandlas vid dagens 
sammanträde. 

Propositionsordning 
Ordföranden (M) utser sitt eget yrkande om mål för den långsiktiga befolkningsutvecklingen om 1,2 
% över tid till huvudförslag.  

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning för att utse motförslag till huvudförslaget: 

Bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande om att målet för den långsiktiga befolkningsutvecklingen är 
1,1% eller bifall till Patrik Isestads (S) yrkande att målet för den långsiktiga befolkningsutvecklingen 
är 2 % fram till 2030. 

Proposition 3 
Ordföranden (M) ställer proposition i enlighet med propositionsordningen ovan för att utse 
motförslag till huvudförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat utse Lena Dafgårds (SN) 
förslag till motförslag. 

Proposition 4 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall till sitt eget yrkande om en befolkningsutveckling på 1,2 
% eller bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande om en befolkningsutveckling om 1,1 % och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla ordförandens yrkande.  

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till beslutspunkten 3 om Landfjärdens utveckling i enlighet med beslutsalternativ 3 

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till beslutsalternativ 3 när det gäller 
Landfjärdens utveckling och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande av beslutspunkten 4. 

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla återremissyrkandet av beslutspunkten 4. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan: Utkast för inriktningsbeslut  
PM Scenario för befolkningsutveckling, skillnader i förväntad investeringsvolym i lokaler inom de 
stora välfärdsområdena 
PM om Landfjärdens utveckling 
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Skickas till 
Akten, Planeringschefen 
 

 



  
  
  

Kommunstyrelsen   
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2021-03-18   

Särskilt   yttrande   gällande   Översiktsplan:   inriktningsbeslut   

  
Bakgrund   
En   ny   översiktsplan   är   under   framtagande   för   att   ersätta   den   nuvarande   översiktsplanen   från   2012.   Vi   
anser   att   förslaget   till   översiktsplan   ännu   inte   är   tillräckligt   färdigt   för   att   kunna   gå   ut   på   samråd.   Text   om   
Landfjärdens   utveckling   saknas   till   exempel   och   ett   mål   för   den   långsiktiga   befolkningsutvecklingen   
saknas,   vilket   är   viktiga   delar   i   översiktsplanen.   En   översiktsplan   ska   framför   spegla   en   politisk   inriktning   
och   därför   är   det   också   viktigt   att   de   politiska   partiernas   synpunkter   arbetas   in   i   det   nya   förslaget   till   
översiktsplan.   Enligt   vår   tidigare   erfarenhet   har   det   inte   funnits   så   stort   utrymme   att   göra   ändringar   i   
översiktsplanen   när   den   väl   har   gått   ut   på   samråd   och   därför   anser   vi   att   den   behöver   bearbetas   
ytterligare   med   de   politiska   partiernas   synpunkter   innan   förslaget   till   översiktsplan   blir   en   
samrådshandling.     
  

Yrkande   
Vi   yrkar   enligt   följande:     
  

1. Återremiss   för   översiktsplanen   för   att   de   politiska   partiernas   synpunkter   ska   inarbetas   i   förslaget   
till   översiktsplan   och   att   förvaltningen   återkommer   med   ett   nytt   förslag   till   kommunstyrelsen.    
    

2. Vi   yrkar   att   målet   för   den   långsiktiga   befolkningsutvecklingen   är   1,1%.     
  

3. Utvecklingsalternativ   3:   Landfjärden   och   området   i   närheten   utvecklas   med   flera   hundra   nya   
bostäder   och   kommunalt   VA   och   vägar.     
  

4. Avslag   till   att   ge   förvaltningen   i   uppdrag   att   fortsätta   arbetet   med   ett   samrådsförslag   och   
tillhörande   konsekvensbeskrivning.     

  
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  

Lena   Dafgård   
Ledamot   i   Kommunstyrelsen,   
i   Barn-   och   utbildningsnämnden,   
samt   i   Kommunfullmäktige   
  
  

Bilaga   1   -   “Översiktsplan:   utkast   för   inriktningsbeslut”   med   våra   kommentarer   

  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA   
Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se   

  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2021-03-18 

Kommunstyrelsen 
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Socialdemokraternas yttrande angående Översiktsplanen.  
 
Detta yttrande är ett komplement till tidigare remissvar från Socialdemokraterna på 
ortstrukturen 2018 och 2020, samt Socialdemokraternas samhällsbyggnadsprogram 
”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” med bilagan som beskriver de 
olika stadstyperna som samhällsplaneringen ska bygga på.  
 
De olika dokumenten kompletterar varandra och ger en helhetsbild av 
Socialdemokraterna i Nynäshamns uppfattning om hur den fortsatta utvecklingen av 
vår hembygd, Nynäshamns kommun, skall ske. 
 
 

Översiktsplanens roll och mål. 
 
Det första inledande kapitlet talar om ÖP ur historiskt perspektiv och beskriver kort 
vad vi har klarat av tidigare, bland annat relaterat till ÖP 2012. Här nämns att stora 
detaljplaner för stadsutveckling och bostadsbyggande har antagits sedan 2012. 
Kapitlet tar inte upp frågan om hur vi ska kunna finansiera de stora 
välfärdsutmaningarna med den demografiska utmaning som kommunen har, i första 
hand till 2030.  
Bilagan om ”Scenario för befolkningsutveckling” beskriver ett huvudscenario med en 
befolkningsutveckling på knappa 1% fram till 2045, sedan beskrivs två scenario med 
1,5% respektive 2%. Det kommer att ställas olika krav på kommunens planering 
beroende på vilket av alternativen som väljs. De högre scenarierna kommer att kräva 
att förvaltningarnas arbete förändras, så att vi snabbt ska få fram nya detaljplaner 
som ger förutsättningar till en snabbare befolkningsutveckling.  
Men hänsyn till den utmaning som kommunen står inför med en ökning av antalet 
invånare över 80-år, samt att antalet barn i skolåldern kommer att öka, saknar vi en 
beskrivning på hur stor ökning av skatteintäkterna som kommunen kommer att 
behöva åren fram till 2030, samt vilken befolkningsökning som kommer att krävas 
för att uppnå detta.   
 
Delmål 1: En stark tillväxt kommun 
I förslaget antyds att kommunen har en hög andel av färdiga eller pågående planer 
som ska säkerställa att kommunen klarar en snabbare befolkningsutveckling under 
kommande år. Men har vi verkligen tillräckligt med planer för att hantera 
befolkningsutvecklingen till såväl 2030, som 2040?  
Vi saknar en redovisning av antagna och pågående detaljplaner som skall säkerställa 
att kommunen kommer att klara sin befolkningstillväxt för de olika scenarierna för 
befolkningsutvecklingen. 
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Delmål 2: Goda livsmiljöer 
Det saknas en övergripande beskrivning av vilka stadstyper de olika kommundelarna 
ska utvecklas efter. Utgångspunkten för översiktsplanen måste vara vilken typ av 
samhälle vi vill bygga. Trafiksystemet ska anpassas efter stadstypen, och inte tvärtom. 
Socialdemokraterna vill att vi ska bygga väl gestaltade och trivsamma gröna 
samhällen i mänsklig skala i stadstyperna småstad, trädgårdsstad och villastad.  
Detta kommer att vara avgörande för att säkerställa att kommundelarna kommer att 
utvecklas på ett sätt som är både politiskt som folkligt förankrat. 
 
Delmål 3: En klimatsmart och ekosystemvänlig utveckling 
En hållbar bebyggelsestruktur måste utgå från de olika stadstyper som kommundelen 
ska utvecklas efter. Vi måste skapa samhällen där barn tryggt kan växa upp, men 
också samhällen som löser de äldres behov av anpassade bostäder och service, för att 
möjliggöra det hälsosamma åldrandet.  
Bostadsområdena som planeras ska ge förutsättningar för ett klimatsmart byggande 
där trä bör vara ett dominerande material i nya byggnader. Ny forskning visar att vi 
kommer att få varmare somrar med temperaturer upp mot 40 grader och att täta 
städer är två grader varmare än i omgivande mer glesa områden, vilket motiverar att 
bygga utifrån stadstyper som har luftutrymme. Låga hus i trä är klimatsmarta, särskilt 
om de placeras i trivsamma områden med trädplanterade gator och gårdar med 
mycket grönska. Det ger den genomluftning som behövs varma somrar, men också i 
utbrott av smittsamma sjukdomar. Det har på senare tid blivit allt tydligare att täta 
stadsdelar bidragit till smittspridningen i pandemin 
Parker är också centrala som temperaturregulatorer varma somrar och för att ta hand 
om vatten regniga somrar, som också kommer att bli vanliga. Socialdemokraterna 
anser att husen ska planeras så att solceller ska kunna installeras, det är viktigt och ska 
utgöra en parameter i utformningen av bebyggelsen. Slutligen är låga hus i trä också 
mycket billigare att bygga än områden med höga hus. 
 

Utvecklingsstrategier. 
 
Strategi 1: En bärkraftig ortstruktur 
Kommunens fortsatta utveckling bör bygga på tre huvudorter, Nynäshamns stad, 
Ösmo och Segersäng/Landfjärden. Detta kommer att innebära att vi utnyttjar 
befintlig pendeltågssträckning och befintliga stationslägen, på ett optimalt sätt. 
 
Prioritet 1:   

• Utveckla småstaden Nynäshamn, med en varsam förtätning och 
utbyggnad för att säkerställa att småstadskänslan bevaras. 

• Förtäta och bygg ihop Landsbygdsnoden Ösmo. Här behövs ett nytt 
planprogram som ska vara styrande för den fortsatta utbyggnaden. Den 
centrala delen kan vecklas enligt stadstypen småstad, och övriga delar 
enligt Trädgårdsstadens och Villastadens principer. 

• För Segersäng och Landfjärden behöver en övergripande plan tas fram 
som omfattar området från Muskans östra sida fram till Ösmo Fors, och 
sedan upp till Segersäng och Landfjärden. Möjligheterna för 
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bostadsbyggnation efter gamla 73-an ska särskilt studeras. Området bör 
planeras efter Trädgårdsstadens och Villastadens principer. 

 
Övriga kommundelar: 
Sunnerby – Spångbro och Grödby bör studeras utifrån att de kan ingå i den 
rundbusslinje för matartrafik mellan de två pendeltågsstationerna Ösmo och 
Segersäng (som Socialdemokraterna visat i vårt samhällsbyggnads program) och den 
omgivande landsbygden. Ett särskilt program för utvecklingen av södra skärgården 
och Stora Vika bör också tas fram som komplement till översiktsplanen. 
 
Strategi 2: Ett hållbart stadsliv     
Vi ifrågasätter varför ”inifrån och ut” ska vara en del i strategin, täthetsgraden och 
bebyggelsetyperna kommer att framgå av de olika stadstyper som väljs för 
kommundelarna.  
 
Strategi 3: Levande landsbygd och skärgård 
Som vi skrivit tidigare bör ett särskilt program tas fram för dessa kommundelar i 
samband med den nya VA-planen. 
I samband med att nya VA-planen tas fram så bör en lösning redovisas för hur 
kommunen ska kunna stänga de gamla reningsverken i Torp och Marsta. Planen bör 
innehålla en lösning där det västra och östra systemen byggs ihop så att Gorans 
vatten även kan försörja exempelvis Ösmo.   
Det står i ÖP att kommunen jobbar med att alla invånare ska få god 
bredbandsuppkoppling. Hur många av kommunens invånare har bredband idag, och 
finns en konkret plan för att säkerställa målet? 
 

Orterna, landsbygden och skärgården. 
 
Utvecklingen av de tre orterna Nynäshamn, Ösmo och Segersäng/Landfjärden, ska 
vara prioriterade för att kommunen ska klara av att uppnå sin ambition för 
befolkningsökningen.  
Övriga kommundelar ska tillåtas att utvecklas, men det bör ske på privata initiativ. 
För de olika orternas utveckling hänvisar vi också till våra tidigare remissvar på 
ortstrukturen från 2018 och 2020. 
Vi vill fortsättningsvis lyfta några viktiga synpunkter. 
 
Nynäshamn 
Bostadsutvecklingen för området vid Rappsta -Kvarnängen bör utgå från planeringen 
tills erforderlig mark för verksamheter skapats som ersättning för de företag som nu 
är etablerade i området. 
Området längs vägen mellan Raffinaderivägen och Gästhamnen bör snarast studeras 
för att möjliggöra utbyggnaden av främst området från Gästhamnen upp till centrum 
vid Centralgatan och Hamngatan och fram till Alkärrsplan. Arbetet med ett 
planprogram för den utbyggnaden bör snarast påbörjas. Det bör utgå från den plan 
som togs fram av Johnsonstiftelsen.  
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Stycket i FÖP- en som uttrycker att Centralgatan ska vara bilfri i centrum bör också 
utgå. 
 
Ösmo 
Kommundelen står inför en nära nog fördubbling av antalet invånare mot idag. När 
en sådan omfattande utveckling planeras är det särskilt viktigt att en plan över den 
tänkta utvecklingen tas fram, och där den tänkta gestaltningen noggrant redovisas. I 
detta skede anser vi att det är lämplig att kommunen beslutar om att ett nytt 
Planprogram för Ösmo tas fram. Vi socialdemokrater vill att man i samband med 
arbetet med planprogrammet utreder möjligheterna att utveckla Ösmo norrut på den 
kommunalägda marken fram till Väggarövägen.  
Planen ska tydligt ange vilka stadstyper som planeras för de olika delarna av Ösmo. 
Såväl de politiska partierna som befolkningen ska sedan få möjlighet att diskutera 
planen innan den fastställs. På detta sätt kommer det fortsatta genomförandet av de 
olika detaljplanerna att kunna löpa på utan stora protester och förseningar.  
 
Segersäng och Landfjärden. 
En övergripande plan för området mellan Muskans östra sida fram till Ösmo Fors, 
och vidare norr ut till Segersäng och Landfjärden bör tas fram. Planen ska bygga på 
utredningar så som en naturvärdesinventering, arkeologiska studier samt dagvatten 
inventering, för att tidigt klarlägga vilka begränsningar som resultatet från dessa 
utredningar kan innebära för områdets fortsatta planering. I planen ska sedan de 
tänkta stadstyperna anges, och för vilka delområden som de är tänkta. Vi 
socialdemokrater har tillsammans med Arkitekten Kjell Forshed tagit fram ett förslag 
på utveckling för detta område som framgår av bifogad bilaga, som också beskriver 
den tänkta rundbuss linjen som förbinder pendeltågsstationerna i Ösmo och 
Segersäng. 
Hela området med Segersäng, Ösmo och Körunda har stora kvalitéer som kan 
användas för att utvecklas för invånarnas behov av fritidsaktiviteter nära sina 
bostadsområden, till gagn för både barn och vuxna.   
Förvaltningen förespråkar att ett inriktningsbeslut tas för Landfjärden innan arbetet 
med översiktsplanen är klar för antagande. Socialdemokraterna förespråkar i så fall 
att ett inriktningsbeslut tas som bygger på det förslag som arkitekten Kjell Forshed 
presenterat för Landfjärden i presentationen för Kolbotten med upp till 1200 nya 
bostäder eller totalt cirka 3000 invånare. 
 
 
Stora Vika 
Ett utvecklingsprogram för Stora Vika togs fram och antogs av MSN 2015, varför 
refereras inte till det programmet i förslaget till översiktsplan? 
 
Landsbygd och skärgård 
Lokaliseringen av ny bebyggelse prövas enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. 
Utöver detta ifrågasätter Socialdemokraterna varför ytterligare begränsningar ska 
införas i översiktsplanen. Frågan om VA-lösningar prövas alltid då byggnation ska 
prövas. 
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Däremot kan vi tycka att gestaltningen ska beskrivas utifrån att den ska passa in i den 
befintliga miljön. 
 

Transporter och hållbart resande. 
 
Vår övergripande planering ska vara underlag för en diskussion med den regionala 
Trafikförvaltningen om hur vi genom en utbyggd kollektivtrafik ska uppnå målen att 
på sikt minska bilberoendet, och därmed minska klimatbelastningarna. 
Det ska inte vara så att kommunen måste anpassa sin utveckling efter 
trafikplanerarna på Trafikförvaltningen. Trafiksystemen ska tvärtom anpassas efter 
vilket samhälle vi i Nynäshamns kommun vill ha.  
 
Stycket om att det ”i nära anslutning till pendeltågsstationer och busshållplatser med hög 
turtäthet, är en högra exploateringsgrad lämplig”, ifrågasätter vi skarpt. Framför allt om det 
ska tolkas så att de områdena ska bebyggas med höga hus i en tätare miljö. Vi kan 
inte se att det finns någon entydig forskning som visar på att så ska vara fallet, 
tvärtemot visar bl.a. Johan Rådberg på KTH i sin forskning i en totalstudie av 
söderförort i Stockholm, att attraktiviteten ökade ju längre man kom från t-
banestationer beroende på att hustyperna vid stationerna var för höga och anonyma. 
Högst attraktivitet hade välplanerade och vackra områden i mänsklig skala oavsett 
upplåtelseform. 
 
Det är också så att tillgången till infartsparkering måste säkras vid stationerna. Det 
krockar också med skrivningarna om en högre bostads exploatering av marken där. 

 
Näringsliv. 
 
Verksamhetsmark och lokaler 
Efterfrågan på verksamhetsmark har under långtid varit påtaglig, senast förra året 
tvingades ett stort företag, Fuchs, att lämna kommunen då vi inte kunde erbjuda 
planlagd mark för deras expansion. Vi socialdemokrater vill att förvaltningen får ett 
uppdrag att ta fram en plan för hur kommunen kan lösa behovet av 
verksamhetsmark, både i ett kort perspektiv som i ett längre fram till 2040.   
 

Grön och Blåstruktur. 
 
Då det fortfarande pågår arbetet med att ta fram en naturvärdesinventering på 
förstudienivå är det svårt att i detta skede ta ställning till Grönstrukturplanen, det 
mesta som framgår i nuvarande dokument är hämtat från översiktsplanen 2012. Vi 
Socialdemokrater ber därför att få återkomma med våra synpunkter när förstudien är 
redovisad tillsammans med relevant kartmaterial, vi anser dock att när 
naturvärdesinventeringen presenteras att det ges en möjlighet för de politiska 
partierna att diskutera vilken påverkan som den kan innebära för fortsatt utveckling 
av de olika kommundelarna.   
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Målen i Yt- och Grundvattenplanen måste skyndsamt styra arbetet med att rena våra 
vattenområden. En god vattenmiljö är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta 
att använda våra vatten för såväl näringsliv, genom bl.a. fiske, som vattnets betydelse 
för friluftslivet. Miljöbelastningarna i våra vattenområden kan på kort sikt bli 
begränsande för hur vår hembygd ska kunna fortsätta att utvecklas. Om vi inte renar 
våra vattendrag hotas utvecklingen av vår hembygd att stanna av. Tiden är knapp, vi 
har krav på oss att rena våra vattendrag så att de uppnår god status fram till 2027. 
Därför måste det arbetet vara ett prioriterat område för att vi skall kunna säkerställa 
att vi kan fortsätta att utveckla vår kommun med bl.a. nya attraktiva bostadsområden.  
 
Kommunen måste ta fram en VA- och dagvattenplan som uppfyller såväl 
vattenmyndighetens som Länsstyrelsens krav. 
 

Social hållbarhet 
 
Även i detta avsnitt hänvisar man till att strategin att bygga ”inifrån och ut” ger goda 
förutsättningar för att förenkla i vardagen. 
 
Detta är något som vi ifrågasätter som generell kommentar. Det finns många fler 
frågor som är avgörande för att våra kommundelar ska bli samhällen där människor 
trivs och kan utvecklas. 
 

Klimatpåverkan och klimatanpassning 
 
Genom att vårt förslag på rundbusslinje som förbinder stora delar av landsbygden 
med pendeltågstationerna i Ösmo och Segersäng, så kommer möjligheten att minska 
klimatpåverkan från biltrafiken att kunna öka markant. 
 
Vi förespråkar vidare att i förstahand stadstyperna Trädgårdsstad och Villastad byggs 
med hus av trä. Vi ser även att när ny bebyggelse planeras så skall solceller vara en 
naturlig del i planeringen. 
 
För att våra kommundelar skall bli klimatanpassade så behöver man planera för såväl 
värmeböljor som kraftig nederbörd. Kommundelarna bör planeras med ytor som kan 
ta hand om stora regnmängder under kort tid, utan att viktiga samhällsfunktioner 
eller fastigheter riskeras att skadas.      
 

Teknisk försörjning 
 
Vatten- och avloppsförsörjningssystem  
 
Kommunen behöver uppdatera sin Va-plan efter att översiktsplanen blivit fastställd. 
Planen bör visa på lösningar för att ansluta befintliga och kommande bebyggelse i 
centrala lägen av de olika kommundelarna.  
 



 

 7(7) 

 

För övriga områden, som exempelvis södra skärgården, måste ett arbete starta 
tillsammans med de boende om hur den framtida Va lösningen skall åstadkommas. 
 
 
Energiförsörjning 
 
För att klara av energiförsörjningen av samhället i framtiden behöver de storskaliga 
energilösningarna kompletteras med lokala lösningar. Här kommer såväl solceller 
som vindkraft att kunna spela en viktig roll i framtiden.  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn 
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§ 77/21 KS/2021/0081/211 

Svar på remiss - Regional cykelplan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  
2. Nynäshamn lämnar ett kompletterande remissvar som pekar ut länsväg 225 som regionalt 

cykelstråk. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som fogas till protokollet som bilaga D. 

Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som bilaga E 

Patrik Isestad (S) lämnar in ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som bilaga F. 

Protokollsanteckningar 
Donald Löfving (SD) deltar inte beslutet. 

Ärendet 
Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnad av regionala 
cykelstråk samt beskriver funktion och utformningsprinciper för de regionala cykelstråken. 
Cykelplanen är vägledande och avsedd att vara stödjande för länets aktörer. Den regionala 
cykelplanen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 
2050. Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har även tagit fram en vägledning för 
genomförande av cykelplanen. Utgångspunkterna för revideringen har varit att säkerställa 
utbyggnaden av regionala cykelstråk, ökad samordning, tydligare prioriteringar, bredda  
perspektiven på cykelutveckling i länet samt att planen ska vara ett smidigt och aktuellt verktyg. 
Den reviderade cykelplanen ersätter den regionala cykelplanen från 2014. 
 
Förslaget till ny regional cykelplan lyfter fem strategiska insatsområden för att nå  
målet om 20 procents cykelandel och ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030. De fem 
insatsområdena är följande: 

• Cykelinfrastruktur – ett regionalt cykelvägnät med hög potential och säkerhet anpassat  
efter bebyggelsestrukturen.  

• Kommunikation och kampanjer – cykling marknadsförs så att investeringar får en god 
utväxling.  

• Trafikinformation – enkelt och smidigt att cykla genom rätt information före, under och  
efter resan. 

• Smidiga kombinationsresor – cykel och kollektivtrafik är enkelt att kombinera.  
• Folkhälsa – ökad cykling används som ett verktyg för bättre folkhälsa.  

I Nynäshamns kommun sträcker sig det regionala cykelstråket längs väg 545/Nynäsvägen, från 
kommungränsen mot Haninge i norr, genom Nynäshamns stad med slutpunkt i Nynäshamns hamn. 
Sträckningarna på de regionala stråken är samma som i den regionala cykelplanen från 2014. Den 
regionala cykelplanen tar inte ställning till hur finansieringen av det regionala cykelstråket ska ske. 
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§ 77/21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta bilagan Södertörnskommunernas yttrande som sitt eget.  

Föredragning 
Trafikstrateg Isa Eriksson föredrar ärendet och besvarar kommunstyrelsens frågor. 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till kl 12.45.   

Yrkanden  
Mikael Persson (L) yrkar att Nynäshamn lämnar ett kompletterande remissvar som pekar ut länsväg 
225 som regionalt cykelstråk. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 

- Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag. 
- Bifall eller avslag till Mikael Perssons (L) yrkande om tillägg. 

Proposition 1 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget. 

Proposition 2 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till Mikael Persson (L) yrkande om tillägg 
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla tillägget.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Remissbrev Regional cykelplan  
TRF tjut regional cykelplan 
TRN 2019-0125 Regional cykelplan remissversion  
TRN 2019-0125 Vägledning för genomförande remissversion 
TRN protokollsutdrag regional cykelplan 
Södertörnskommunernas yttrande 

Skickas till 
Akten  
Region Stockholm  
Södertörnskommunerna  
SBN  
Planeringschef 

 

  

javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl04$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl05$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl06$_BoundColumn_2_anchor','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PlaceHolderMain$MainView$LeftFolderView1_ViewControl$FileFolderView_listcontrol_body$ctl07$_BoundColumn_2_anchor','')


 
 
Kommunstyrelsen 
Nynäshamns kommun 
2021- 03-18 
 
 
 
Yttrande angående ärende 77 Regionala cykelplanen för Stockholms län 

 
Vi välkomnar den regionala cykelplanen och målet att cyklingen i länet ska öka markant.  Vi 

ser positivt på satsningen på hög-kvalitativ cykelinfrastruktur såväl som mjuka åtgärder för 

att främja cykelanvändandet. Ett regionalt cykelvägnät med prioriterade cykelstråk som 

binder ihop viktiga målpunkter i länet är mycket önskvärt och vi vill gärna se att Södertörn är 

del av detta. 

Längs Södertörns östra sida, från norr till söder och i samband med väg 73, löper en 

cykelväg, den enda cykelvägen i Södertörn som är med i den regionala cykelplanen.  Tyvärr 

är den på flera ställen både för smal och i dåligt skick men ändå bättre än ingenting.  För att 

verkligen främja cykelanvändandet, utvidga det regionala cykelvägnätet och binda ihop 

befolkningen behövs ytterligare en cykelväg på Södertörn längs väg 225.  

Väg 225 är en vacker väg som slingrar sig igenom Södertörns kuperade landskap. 

Permanentbostäder, fritidshus, verksamheter och populära friluftsområden ligger utspridda 

på var sida om den. Vägen är viktig för hela Södertörns befolkning och den binder ihop 

landsorten med tätorterna Nynäshamn, Botkyrka, Södertälje och sydvästra delarna av 

Stockholm.  Den binder också ihop östra och västra delarna av Södertörn och väg 73 med 

E4/E20. 

Tyvärr är väg 225 är inte bara vacker, den räknas också till en av Sveriges 55 farligaste vägar. 

Den är tungt trafikerad och enligt åtgärdsvalsstudie rapporten 2014 sammanfattning var den 

redan då bristfällig på mycket, bland annat att stora delar av sträckan saknar helt utrymme 

för oskyddade trafikanter. 

Väg 225 är tungt trafikerad då den är en viktig länk på Södertörn genom att den binder 

samman väg 73 med E4/E20. Antalet stora lastbilar har ökat kraftigt med att hamnen i 

Norvik har tagits i bruk. Lastbilsförarna väljer väg 225 då det är den direkta vägen till 

Södertälje och E4an österut. Stockholms Hamnar har redan ansökt om att bygga ut hamnen i 

Norvik och RoRo och RoPax trafiken kan bara förväntas att öka.  



År 2017 beslutade regeringen den nationella cykelstrategin med mål att öka säker cykling 

och att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet.  En cykelväg längs 

väg 225 skulle bidra mycket till att uppnå detta mål i regionen.  I nuläget väljer man att ta 

bilen men en trygg, attraktiv och intressant cykelmiljö skulle uppmuntra till cykling.  Fler som 

tog cykeln istället för bilen skulle minska de negativa effekterna av vägtrafiken inklusive den 

barriär som väg 225 nu utgör.  

En cykel och gångväg skulle öka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom att främja 

kombinationsresor, exempelvis att möjliggöra cykling från Sorunda till pendeltåget i Ösmo, 

eller att ta sig till en av busshållplatserna.  Den skulle binda ihop viktiga målpunkter på 

Södertörn som nu endas kan nås med bil.  Att kunna cykla skulle dessutom gynna barnens 

frihet och möjligheter till utveckling och hälsa genom att de kunde själva ta sig till skolan, 

delta i aktiviteter, träffa vänner och samtidigt få motion. Vuxna skulle kunna cykla till jobbet 

och föreningarna i tätorterna och familjer njuta av att cykla tillsammans och upptäcka allt 

det fina Södertörn har att bjuda på utan att sätta sig i bilen.  

Vi förespråkar därför att en cykelväg längs väg 225 läggs till regionens cykelplan. Det skulle 

betyda mycket för många som nu är beroende av biltransporter och är bra för både 

människan och miljön.  

Miljöpartiet de Gröna i Nynäshamn 



Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby  2021-03-18

Remissvar till Region Stockholm beträffande förslag till ny regional cykelplan för
Stockholms län

Bakgrund

Målet med revideringen av den regionala cykelplanen är att påskynda genomförandet. De årliga
cykelboksluten visar att utbyggnadstakten är för långsam, standarden på det som byggs varierar och
andelen cyklande är i stort sett oförändrad i länet. Detta gäller inte minst Nynäshamns kommun som
nästan inte alls har byggt några gång- och cykelvägar på landsbygden, inte ens med medfinansiering
från Trafikverket. I de fall det har byggts gång- och cykelvägar, har dessa byggts i orterna Nynäshamn
och Ösmo, där Nynäshamns kommun är väghållare, men ändå ansökt om medfinansiering från
Trafikverket. Om målet är att cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor i vår kommun till 2030,
behövs verkligen krafttag.

Det som är allra mest högprioriterat och skulle göra stor skillnad för framför allt barn- och ungdomars
möjligheter till att gå och cykla, men även för vuxna, är om det byggdes en gång- och cykelväg mellan
tätorten Spångbro och Ösmo utmed väg 225 som är en primär länsväg . Smala länsväg 225, där det inte1

ens finns en vägren på vissa ställen är i mycket stort behov av en gång- och cykelväg på grund av den
ständigt ökande trafiken med långtradare till och från Stockholms hamnverksamhet, till exempel till och
från containerhamnen Norvik i orten Nynäshamn. Föräldrar vågar inte låta barn och ungdomar vistas
utmed länsväg 225, eftersom den är klassad som en av Sveriges farligaste vägar . Med gång- och2

cykelväg utmed länsväg 225, skulle tryggheten på skolvägar och på vägar till lek, idrotts-, kultur- och
fritidsaktiviteter, vilket bör prioriteras högt för att lyckas med få fler barn och unga att cykla.

En gång- och cykelväg mellan Spångbro och Ösmo skulle också binda samman orterna och småorterna
Sunnerby-Spångbro-Ristomta-Ösmo och skulle göra det möjligt för invånarna i Sunnerby-Spångbro och
Ristomta att kunna cykla till och från pendeltågsstationen i Ösmo. Detta skulle även möjliggöra
kombinationsresor genom att kombinera cykel med kollektivtrafik och på så sätt öka resmöjligheterna i
relationer där cykeln har svårt att ensam utgöra ett attraktivt alternativ enligt de strategiska
insatsområdena i TRN 2019-0125 Regional cykelplan remissversion. Eftersom högstadiet har flyttat från
Sunnerby till Ösmo, skulle en gång- och cykelväg mellan Spångbro och Ösmo också innebära att3

högstadieelever från Sorunda skulle kunna cykla till och från skolan.

3 Gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Spångbro finns redan.

2 Svevia pressmeddelande 2011-09-26, se https://sorundanet.se/2011-09-26/index.html

1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_prim%C3%A4ra_l%C3%A4nsv%C3%A4gar_i_Sverige#AB_Stockholms_l%C3%A4n

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se



Som också påpekas beträffande de strategiska insatsområdena, skulle ovanstående gång- och cykelväg
också innebära åtgärder inom folkhälsa, eftersom invånarna runt länsväg 225 skulle kunna cykla i stället
för att som nu, vara tvungen att åka/köra bil. Detta skulle öka fysisk aktivitet bland kommuninvånarna då
åtgärderna kan nå många och ge effekt över lång tid.

Sammanfattningsvis skulle en gång- och cykelväg mellan Spångbro-Ösmo utmed länsväg 225 vara till
stor nytta nytta, öka säkerheten och möjliggöra kombinationsresor för 2 452 kommuninvånare, se tabell i
bilaga 1.

Tilläggsyrkande

Vi yrkar med stöd av ovanstående:

● att vår kommun i sitt remissvar lägger in att länsväg 225 pekas ut som regionalt cykelstråk.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård

Ledamot i Kommunstyrelsen,
i Kommunfullmäktige samt
i Barn- och utbildningsnämnden

2021-03-18 Sorundanet Nynäshamns kommunparti Sida 2 av 3



Bilaga 1: Befintligt antal invånare betjänas av en GC-väg Sunnerby - Spångbro - Ösmo

Karta - Orter och småorter mellan tätorterna Sunnerby-Spångbro och Ösmo längs väg LV 225. GC-väg
mellan Sunnerby-Spångbro och Ösmo markerad med heldragen blå linje. Anslutande mindre trafikerad
väg mellan Stora Vika och Lyngsta markerad med streckad blå linje.

Namn SCB ortskod Invånare

“Sunnerby - Spångbro” T0320 1 347

“Porthus / Rangsta” S0643 66

“Ristomta” S0533 89

“Berga” S0278 58

“Lyngsta by” S0224 102

“Lyngsta fritidshusområde” S0298 56

Stora Vika T0340 734

Summa 2 452

Tabell 1 - Orter och småorter mellan tätorterna Sunnerby-Spångbro och Ösmo samt antal invånare

2021-03-18 Sorundanet Nynäshamns kommunparti Sida 3 av 3



             

 

 

 
Nynäshamn, 2021-03-18 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer 77/21 

 

 

 

 

Remissyttrande regional cykelplan 
 
 
I Nynäshamns kommun har under en längre tid förts diskussion om att anlägga en 
gång- och cykelväg utefter väg 225 från Ösmo till Porthus. Diskussionen har medfört 
att kommunstyrelsen har genomfört en förstudie som bl.a. utifrån höga ekonomiska 
kostnader har resulterat att driva ett påverkansarbete gentemot Trafikverket för att få 
in en gång- och cykelväg längs sträckan Ösmo-Porthus som ett namngivet objekt i 
länsplanen. 
 
När den tänkta gång- och cykelvägen väl kommer tillstånd har den förutsättningar att 
ingå i den regionala cykelplanen genom att den på ett naturligt sätt kan ansluta till 
den cykelväg som finns utefter gamla väg 73.  
 
Utifrån ovanstående redovisning anser vi att den tänkta gång-och cykelvägen, 
Porthus-Ösmo tillförs den regionala cykelplanen.  
 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn. 
Vänsterpartiet i Nynäshamn. 
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§ 78/21 KS/2021/0110/219 

Södertörnskommunernas yttrande - Revidering av länsplan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget  
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget.  

Ärendet 
Den 25 juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037. Den 8 
april 2021 kommer enligt tidplan regeringen att presentera en infrastrukturproposition. Efter att den 
beslutats av riksdagen tar regeringen fram ett direktiv till regionerna om att revidera länsplanerna. 
Under hösten 2021 kommer arbetet med förslag länsplan pågå och en samrådsremiss är att vänta. 
Målet är att länsplanen ska fastställas av Region Stockholm under våren år 2022. Jämfört med den 
senaste planeringsomgången är processen med att revidera länsplanen komprimerad. Därför sker 
arbetet med att uppdatera mål och prioriteringar i länet parallellt med att kommunerna ser över och 
skickar in behov och brister enligt den bifogade mallen.  

Region Stockholm vill få in beskrivningar av behov och brister fram till år 2037. Framtagandet av en 
reviderad länsplan kräver dock att behovs- och bristlistorna uppdateras samt kompletteras med ej 
kända åtgärdsbehov. Bristerna och behoven kan gälla åtgärder inom samtliga transportslag oavsett 
om åtgärderna är hemmahörande i länsplan eller nationell plan.  

Region Stockholm lyfter fram att önskemål av åtgärder i länets transportsystem är stora men att 
tilldelade medel är begränsade. Därför önskas välavvägda och prioriterade åtgärdsförslag från  
länets kommuner. Grunden i översyn av gällande mål och strategier från nuvarande länsplan ligger 
i Regional utvecklingsplan för Region Stockholm (RUFS 2050), Regional inriktning för 
transportsystemets utveckling i Stockholms län samt den reviderade storregionala systemanalysen 
(EnBättreSits). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Anta bilagan Södertörnsgemensamt yttrande som sitt eget  
2. Anta förvaltningens bedömning i bilaga Kommunens yttrande som sitt eget. 

______ 

Beslutsunderlag 
Remiss-Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 
Remissbrev länsplan 
PM Länsplan 
Södertörnsgemensamt yttrande länsplan behovsinventering excellista 
Södertörnsgemensamt yttrande länsplan behovsinventering följebrev 
Kommunens yttrande 

Skickas till 
Akten 
Region Stockholm 
Södertörnskommunerna 
Planeringschef, Handläggare 
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§ 79/21 KS/2020/0451/422 

Svar på remiss - Samråd inom vattenförvaltning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsavdelningen i uppdrag att besvara remissen Samråd 
inom vattenförvaltning genom att fylla i avsett webbformulär i enlighet med bilagan Enkätsvar – 
Vattenmyndigheternas samråd.   

Ärendet 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har upprättat ett förslag till ny 
förvaltningsplan, delförvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för perioden 2021–2027, och dessa ska nu samrådas inom 
vattendistriktet. Vattenmyndigheten reviderar åtgärdsprogrammet vart sjätte år i samverkan med 
berörda myndigheter och kommuner.  

Arbetet med att kartlägga och analysera Sveriges vatten lägger grunden för vilka åtgärder som 
föreslås. Det visar vilka vatten som är så påverkade av mänskliga verksamheter att de behöver 
åtgärdas. Därefter identifieras vilka fysiska åtgärder som är viktiga att genomföra i miljön och vilka 
administrativa åtgärder som kan leda fram till att dessa genomförs. De stora miljöproblemen i Norra 
Östersjöns vattendistrikt är fysiska förändringar av kustvatten, sjöar och vattendrag, övergödning 
och miljögifter i yt- och grundvatten samt försurning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsavdelningen i uppdrag att besvara remissen Samråd 
inom vattenförvaltning genom att fylla i avsett webbformulär i enlighet med bilagan Enkätsvar – 
Vattenmyndigheternas samråd.   

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

______ 

Beslutsunderlag 
Enkätsvar – Vattenmyndigheternas samråd  
Förslag till förvaltningsplan 2021–2027 Norra Östersjön  
Förslag till åtgärdsprogram 2021–2027 Norra Östersjön  
Föreskrift miljökvalitetsnormer Norra Östersjön  
Förslag till delförvaltningsplan Norra Östersjön   
 

Skickas till 
Akten  
Planeringschef  
SBN 
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§ 80/21 KS/2020/0453/422 

Svar på remiss - Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön 
och tillhörande miljökonsekvensutredning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsavdelningen i uppdrag att besvara remissen Uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning genom att översända 
bifogat svarsformulär till Havs- och vattenmyndigheten.   

Ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten är en nationell förvaltningsmyndighet på miljöområdet som genomför 
en sammanhållen havs- och vattenpolitik på regeringens uppdrag. Myndigheten arbetar för frågor 
om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurser 
genom att verka i samarbete med andra aktörer i samhället i Sverige, EU och globalt.  
Havs- och vattenmyndigheten ska senast i december 2021 besluta om ett uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön. Programmet ska genomföras under perioden 2022–2027.   
 
Framtagandet av åtgärdsprogrammet är sista steget i den sexåriga förvaltningscykeln som i 
havsmiljödirektivet beskrivs som den marina strategin. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter 
och kommuner. Programmets huvudsyfte är att miljökvalitetsnormerna med indikatorer i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) ska kunna följas. I förslaget på uppdaterat 
åtgärdsprogram ingår förslag på nya åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 
2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Förslaget omfattar åtgärder inom 
följande områden: främmande arter, fiskar och skaldjur som påverkas av fiske, marina näringsvävar, 
tillförsel av näringsämnen och organiskt material, havsbottnens integritet, bestående förändringar av 
hydrografiska villkor, koncentrationer och effekter av farliga ämnen, marint skräp, 
undervattensbuller och biologisk mångfald.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsavdelningen i uppdrag att besvara remissen Uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning genom att översända 
bifogat svarsformulär till Havs- och vattenmyndigheten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge planeringsavdelningen i uppdrag att besvara remissen Uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning genom att översända 
bifogat svarsformulär till Havs- och vattenmyndigheten.   

_____ 

Beslutsunderlag 
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön_Rapport 
Miljökonsekvensbeskrivning – Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön 
Svarsformulär – Svar på remiss – Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön   

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
Kommunekolog 
VA-avdelningen 
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§ 81/21 KS/2021/0091/219 

Svar på remiss - Förslag till ny överenskommelse för Klimat- 
och energirådgivningen 2022 - 2025 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  
 
Protokollsanteckning 
Donald Löfving (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2004 samverkat kring energi- och klimatrådgivning (EKR). 
Den nu gällande överenskommelsen avser perioden 2018–2021. Ett förslag till ny överenskommelse 
för perioden 2022–2025 är just nu under framtagande. Förslaget är i huvudsak en revidering av den 
nuvarande överenskommelsen. Förändringar i förslaget kännetecknas mest av förtydliganden och 
kompletteringar, enligt följande:  

• Det har införts rubriksättning och tabellbeskrivningar.  
• Håbo kommun har tagits bort då de går ur samarbetet till 2021.  
• Det har lagt till en hänvisning till bilagan i inledningen.  
• Det har gjorts ett förtydligande av parternas uppgifter och ansvar genom att foga samman 

paragrafer som beskriver uppgifter och ansvar under respektive part.  
• Storsthlms styrelse föreslås endast ha det politiskt överordnade ansvaret för samarbetet 

inom den regionala Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län. Det föreslås att beslut 
om inriktning på de aktiviteter som bedrivs inom ramen för samverkansöverenskommelsen i 
fortsättningen ska tas av styrgruppen istället för av Storsthlms styrelse.  

• De samverkande kommunernas uppgift och ansvar har tidigare inte omnämnts i 
samverkansöverenskommelsen, en ny paragraf har därmed införts. 

• Arbetsgången har ändrats från att i nuvarande avtal bedrivas i en process som har sin 
utgångspunkt i de utlysningsperioder som anges för statsbidraget till EKR, där 
inriktningsbeslut för det kommande verksamhetsåret ska fattas av Storsthlms styrelse innan 
utlysningen av statsbidraget öppnas. Det nya förslaget är att arbetet ska bedrivas i ett 
samspel mellan utlysning och inriktningsbeslut.  

• Ny paragraf (24 §) i rubrik 9 som berör uppsägning och förlängning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

______ 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny samverkansöverenskommelse 2022–2025 
Bilaga 1 – Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissvar  
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§ 81/21 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
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§ 82/21 KS/2021/0114/007 

Svar på revisorernas granskning av långsiktig planering av 
äldreomsorgen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) och socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, 
samt lämnar in ett särskilt yttrande som fogas till protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen och socialnämnden har fått i uppdrag att överlämna sina gemensamma 
synpunkter på rapporten till revisorerna. Kommunstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har 
samverkat i framtagandet av ett svar till revisorerna. Kommunstyrelsen och Socialnämnden kommer 
dock att behandla ärendet på respektive nämnd.  
 
När det gäller synpunkter på granskningsrapporten så bedömer kommunstyrelseförvaltningen och 
socialförvaltningen att rapporten i stora delar stämmer överens med förvaltningarnas uppfattning 
kring de olika frågeställningarna. Kommunstyrelseförvaltningen vill dock lyfta ett förtydligande till 
skrivelsen rörande revisorernas iakttagelser om tillräcklig framförhållning och riskbedömning i 
planeringen, revisionsfråga 6, se sidan 15 3 stycket i revisorernas rapport:   
 
Revisorerna har framfört att kommunen har kommit fram till att kommunen inte själv har den 
kompetens som krävs för att genomföra upphandlingen av ett vård- och omsorgsboende, vilket 
revisorerna har bedömt att det kan ses som ett tecken på att upphandlingskompetens setts som ett 
riskområde. Kommunstyrelseförvaltningen vill tydliggöra att upphandlingskompetens finns i 
organisationen, genom Upphandling Södertörn. Förvaltningarna har dock gjort bedömningen att det 
finns visst behov av stöd i kravställningen av vårdtekniska detaljfrågor. En upphandling av ett vård- 
och omsorgsboende omfattar mångårigt kontrakt med leverantören. Det är därför viktigt att 
socialnämnden kan ställa upp relevanta krav utifrån det uppdrag som man vill överlämna för att få 
en så rättvis kostnad som möjligt för uppdraget. För att specificera denna del av kravställningen har 
kommunen bedömt att det bör tillföras en sakkunnig konsult.  
 
I samband med revideringen av det äldrepolitiska programmet kommer socialnämnden att se över: 

• Programmet i sin helhet, struktur och innehåll 
• Kopplingen till Mål- och budget 
• De övergripande målen och hur dessa kan brytas ner och kopplas till verksamhetsplan och 

arbetsplaner för att skapa tydlighet kring hur de ska uppnås 
• Roller och ansvar 
• Frekvens för uppdatering och uppföljning av programmet. 

 
När det gäller revisorernas synpunkt om att nämnderna ska genomföra en dokumenterad riskanalys 
av beslutet att upphandla nytt vård- och omsorgsboende så kommer nämnderna gemensamt att 
genomföra en sådan riskanalys under tertial 1 2021. Riskanalysen kommer att expedieras till 
revisorerna efter att den upprättats. 
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§ 82/21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens skrivelse och överlämnar den till revisorerna i Nynäshamn. 

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

Yrkanden 
Ordförande Harry Bouveng (M) Lena Dafgård (SN) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Patrik Isestad (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag som svar på revisionens granskning av 
långsiktig planering av äldreomsorg till förmån för eget yttrande samt: 

- att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att omgående genomföra utvärdering av 
det äldrepolitiska programmet utifrån vad som har varit positivt och negativt.  

- att utvärderingen, disposition för nytt program tillsammans med tidsplan för revidering 
presenteras för kommunstyrelsen vid dess temamöten 2021-05-27. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner att förvaltningens förslag ställs mot Patrik Isestads (S) yrkande.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 

______ 

Beslutsunderlag 
PWC, Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, Nynäshamns kommuns revisorer Januari 
2021 
Nynäshamns kommun Revisorerna Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen, 26 januari 
2021, KS/2021/0114/007-3. 
 

Skickas till 
Revisorerna i Nynäshamn 
Akten 
 
  



  

 

 

 
Nynäshamn, 2020-10-12 

Kommunstyrelsen 

Ärendenummer 88/21 

 

 

 

 

Svar samt förslag med anledning av revisionsrapport - 
Granskning av långsiktig planering av äldreomsorgen 
 
 
Socialdemokraterna delar revisionens iakttagelse av frånvaron av politisk följsamhet 
att sjösätta det äldrepolitiska programmet. Det åligger politiken att ta ansvar för det 
äldrepolitiska programmet och i synnerhet agera för att tillgodose omsorg av de äldre 
i Nynäshamns kommun.  
 
Fram till 2030 bedöms gruppen medborgare över 80 år enligt senaste 
befolkningsprognosen, att öka med ca. 60 procent mot idag. Gruppen kommer att 
växa med ungefär 60–110 individer per år.  
Detta innebär att kommunens kostnader för välfärdstjänster därmed riskerar att öka 
kraftigt.  
 
Redan idag har vår kommun en ansträngd situation inom välfärdsområdet för våra 
äldre medborgare. Endast knappa 9 procent av medborgarna över 80 år kan erbjudas 
särskilt boende. Riksgenomsnitten uppgår till 12 procent. Det har inneburit att ett 
antal individer tvingats erbjudas hemtjänst till en omfattning och kostnad som klart 
överstiger kostnaden för särskilt boende. 
 
Revisorerna har ställt sex frågor i rubricerat ärende. Vår uppfattning angående 
revisorernas frågeställningar klargörs i bilaga 1. Texterna i bilagan är redovisade 2020-
11-16 i Socialnämndens arbetsutskott, men är ej protokollförda.  
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut i april 2017, gäller det äldrepolitiska programmet 
från 2016 till 2026. Programmet skall revideras minst en gång per mandatperiod. När 
programmet utarbetades skedde det genom tvärpolitiskt arbete och alla partier ställde 
sig bakom programmets olika förslag. Utifrån den historiska beskrivningen visar det 
på att det finns ett kollektivt ansvar bland partierna att arbeta efter programmet tills 
annat beslut är fattat.  
 
Tidsmässigt har programmet till 2021-03-31 varit gällande i 47 månader, fördelat på 
20 månader under föregående mandatperiod och 27 månader på innevarande. Att 
genomföra en utvärdering och revidering av programmet och nytt beslut i 
fullmäktige kan uppskattas till ca ett årsarbete. Detta innebär att ett nytt förankrat 
tvärpolitiskt program kan vara gällande först hösten 2022.  
 
Av ovanstående tidsredovisning anser vi att Socialnämndens ordförande borde ha 
tagit initiativ till att påbörjat en utvärderingsprocess för att kartlägga om programmet 
skall revideras. Med facit i hand borde initiativet tagit i september 2019, när 



 

 2(3) 

 

Socialnämnden beslutade att inte gå vidare med tillbyggnad av Tallåsen och 
Sunnerbo eller senast efter Socialnämndens arbetsutskott, 2020-11-16. Se text i bilaga 
1.  
 
Varje nämnd är självständig där kommunstyrelsen har tillsynsansvar. Den 17 juni 
2020, § 179 beslutade kommunstyrelsen att väcka ett ärende från socialdemokraterna 
gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och 
kommunägda bolag. Socialdemokraterna yrkade att kommunstyrelsen tar fram 
riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska arbeta med den förstärkta uppsiktplikten för 
att säkerställa att uppsikten över nämnderna och de kommunala bolagen utförs på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
Nedanstående följer utdrag ifrån kommunstyrelsens reglemente i sådana frågor 
där det talas om styrelsens uppsikt. Ordet övervaka som nämns i §12, kan också 
innefattas i uppsikt. I §2, i det andra stycket talas om styrdokument, det kan tolkas 
som att ta fram hur uppsiktsplikten skall styras.  
 
Utdrag från §2. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 
nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt 
över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen 
(styrfunktion). 
 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter; 
 
Utdrag från §4. 
4 § Kommunstyrelsen ska; 
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
14. Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL, eller 
enligt annan lag eller författning. 
 
Uppföljningsfunktionen 
 
Kommunstyrelsens uppföljning 
Punkterna 1-3 kan härledas till den uppsiktsplikt som kommunstyrelse har.  
 
Utdrag från §12; 
12 § Kommunstyrelsen ska 
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program 
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
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6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv.  
 
Uppsiktsplikten är kollektiv och kommunstyrelsens ledamöter måste känna trygghet i 
sitt arbete. Det borde därför inte finna meningsskiljaktigheter hur uppsiktsplikten 
skall genomföras. Några frågor bland alla andra som kan vara intressant att besvara är 
hur idkas uppsiktsplikten i frågor där politiken inte är överens? Vad innebär 
övergripande ansvar för kommunstyrelsen i Nynäshamn? 
 
Socialdemokraternas väckta ärende vid KS 2020-06-17, Utarbetande av riktlinjer för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Har sin utgångspunkt i att kommunstyrelsen 
behöver utöka och förbättra rutiner beträffande uppsiktsplikten.  
 
Socialdemokraterna yrkade i kommunstyrelsen 2020-06-17 samt 2020-10-12: 
 
Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för hur kommunstyrelsen skall arbeta med den 
allmänna och förstärkt uppsiktsplikten för att säkerställa att arbetet utförs så att 
kommunstyrelsen kan följa nämnderna och de kommunala bolagens arbete på ett ändamålsenligt 
sätt. 
 
Några riktlinjer för kommunstyrelsens arbete finns ännu inte utarbetade. Dock finns 
beslut om att utarbeta riktlinjer. 
 
Det äldrepolitiska programmet och framförallt en politisk samsyn om dess innehåll 
har stor betydelse för vår kommuns utveckling och möta den demografiska utmaning 
som vår kommun står inför.  
 
 
Utifrån kommunstyrelsens tillsynsansvar yrkar Socialdemokraterna; 
 
Avslag på förvaltningens skrivelse som svar på revisionens granskning av 
långsiktig planering av äldreomsorg till förmån för eget yttrande samt; 
 
Att kommunstyrelsen ger Socialnämnden i uppdrag att omgående genomföra 
utvärdering av det äldrepolitiska programmet utifrån vad som har varit positivt och 
negativt.  
 
Att utvärderingen, disposition för nytt program tillsammans med tidsplan för 
revidering presenteras för kommunstyrelsen vid dess temamöten 2021-05-27.  
 
 
 
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen  
 
Patrik Isestad 
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§ 83/21 KS/2021/0113/007 

Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och arvoden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar på revisionsrapporten om granskning av 
löner och arvoden som sitt eget. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar av de i granskningen uppställda 
revisionsfrågorna.  
 
Rekommendation 1 
Införa planerad åtgärd av elektronisk signering av utanordningslistan (som anger totalbelopp för 
utbetalning för respektive verksamhet) i syfte att säkerställa att berörd chef har koll på de löner som 
betalas ut.  
Svar: Teknisk lösning är klar och behörigheter läggs på under februari. Implementering med rutin 
och information till chefer samt uppföljning sker fr o m mars. Löneservice uppdaterar 
introduktionsutbildning samt inför kontinuerlig kontroll att signering sker genom rutin att ta ut 
rapporter och hantering av avvikelse. 
 
Rekommendation 2 
Införa en rutin för genomgång av behörigheter i Heroma och logglistor avseende ändringar av fast 
data.  
Svar: Löneservice kommer även att utarbeta och införa en rutin för genomgång av behörigheter och 
logglistor. 
 
Rekommendation 3 
Tydligare rutin införs på Löneservice gällande registrering av ersättning till förtroendevalda.  
Svar: Alla underlag från förtroendevalda ska registreras av nämndsekreterare. I de undantagsfall där 
det inte är möjligt (exempelvis vid avvikande kontering/nämnd eller att personen har slutat eller 
liknande) så kontrollerar lönekonsult med nämndsekreterare ytterligare en gång innan registrering 
så att det inte blir dubbelregistrerat.  
Lönekonsulterna har hittills registrerat ersättningarna direkt i lönesystemet. Vi ändrar nu 
tillvägagångssätt och börjar registrera in i Heroma Nämndhantering i stället (på samma sätt som 
nämndsekreterarna gör idag) för att ytterligare minimera risken för dubbelregistrering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar på revisionsrapporten om granskning av 
löner och arvoden som sitt eget. 
______ 

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 
HR-avdelningen 
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§ 84/21 KS/2019/0427/373 

Svar i kompletterande samråd för kraftledning Kolbotten-
Nynäshamn 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar bilaga A som kommunens svar i samrådet. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Bernt Månsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckningar 
Bernt Månsson (V) är kritisk att ledningen förläggs i luften och önskar att detta förs till protokollet.  

Ärendet 
Vattenfall eldistribution arbetar med att höja spänningen i regionnätet för att öka kapaciteten och 
driftsäkerheten i elförsörjningen. För att kunna genomföra spänningshöjningarna behöver Vattenfall 
nätkoncessioner från energimarknadsinspektionen. Ledningen mellan Kolbotten och Nynäshamn har 
tidigare varit föremål för flera samråd och kompletterande samråd.  
 
Vid det senaste kompletterande samrådet svarade kommunstyrelsen (2020-10-22) att en ny 
sträckning behövde utredas för att ledningen inte skulle hindra vidare utveckling av Källberga. 
Vattenfall har därefter haft en dialog med planeringsavdelningen och markägaren för att hitta en ny 
sträckning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar bilaga A som kommunens svar i samrådet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar bilaga A som kommunens svar i samrådet. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M), Tommy Cumselius (M) och Donald Löfving (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Bernt Månsson (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Votering begärd. 
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§ 84/21 

Voteringsproposition 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag. 
 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Harry Bouveng (M) x   
Mikael Persson (L) X   
Tommy Cumselius (M) X   
Theresia Bergendahl (C) X   
Bengt-Göran Pettersson (KD) X   
Patrik Isestad (S) X   
Janice Boije Junerud (S) X   
Göran Bergander (S) X   
Bernt Månsson (V)  X  
Lena Dafgård (SN) X   
Donald Löfving (SD) X   

 

Med 10 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag och 1 nej-röst för avslag till arbetsutskottets 
förslag finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga A – Svar i kompletterande samråd avseende kraftledning Kolbotten-Nynäshamn 
Ansökan med bilagor 

Skickas till 
Sökanden  
Planeringschef 
Akten 
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§ 85/21 KS/2020/0080/009 

Information om framtagande av Nollvision och handlingsplan 
mot suicid i Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att prioritera arbetet med framtagandet av 
handlingsplanen mot suicid framför framtagandet av hållbarhetsstrategin. 

Ärendet 
Den 18 september 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag av kommunfullmäktige att samordna 
framtagandet av en kommungemensam handlingsplan mot självmord (KS/2017/0492/060-13). 
Uppdraget tilldelades planering och hållbarhetsavdelningen som i november/december 2019 tog 
fram en projektplan för projektet. På grund av personalförändringar i och med pandemin Covid-19 
fanns det inte tillräckligt med personella resurser att fortsätta under 2020 och projektet fick pausas.  
 
Just nu pågår även framtagandet av Nynäshamns kommuns hållbarhetsstrategi (KS/2020/0080/009) 
vilken kommer att innehålla de reviderade miljö- och klimatmålen men också mål inom 
folkhälsoområdet. Psykisk ohälsa och suicid är viktiga aspekter att ha med i en sådan strategi och 
kommande hållbarhetsstrategin kommer att innefatta mål och indikatorer som är relevanta att ta 
hänsyn till i en handlingsplan mot suicid. Hållbarhetsstrategin väntas bli antagen av 
kommunfullmäktige under 2021.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1) ta fram handlingsplanen mot suicid när hållbarhetsstrategin är antagen 
2) informera kommunfullmäktige om beslutet   

  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att prioritera arbetet med framtagandet av 
handlingsplanen mot suicid framför framtagandet av hållbarhetsstrategin. 

______ 

Beslutsunderlag 
KS/2017/0492/060–13 Svar på motion om införandet av en nollvision mot självmord 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
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§ 86/21 KS/2020/0467/214 

Planbesked del av fastigheten Vidbynäs 1:3 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för del av fastigheten Vidbynäs 1:3 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL).  

Ärendet 
Ansökan om planbesked omfattar del av fastigheten Vidbynäs 1:3. I det inlämnade förslaget, 
Källberga 2, planeras det för 400 - 600 bostäder, med blandade hustyper och boendeformer för att 
möjliggöra social mångfald för alla åldrar. Förslaget är tänkt att binda ihop Källberga med Lidatorp. 
Kommunstyrelsen har tidigare uttryckt en tydlig vilja om att sammanbinda dessa områden med ett 
nytt bostadsområde.  

Ärendet har beretts i samråd med samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för del av fastigheten Vidbynäs 1:3 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för del av fastigheten Vidbynäs 1:3 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL).  
_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked  
PM planbesked Protokollsutdrag Kommunstyrelsen KS/2019/0427/373, 2020-10-22 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Planchef  
Sökanden 
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§ 87/21 KS/2020/0419/214 

Planbesked Källberga 1:8 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna negativt planbesked för Källberga 1:8.    

Sammanfattning 
Ansökan gäller ändring av gällande detaljplan (Dp 864) för att möjliggöra upp till 12 avstyckningar 
för friliggande bostadshus. Fastigheten Källberga 1:8 är i gällande plan avsatt som hästgård. 

Gällande detaljplan, Dp 864, vann laga kraft 2018. Fastighetsägaren hade i samband med 
framtagande av detaljplanen möjlighet att delta i planarbetet för att utveckla sin fastighet men valde 
vid det tillfället inte att möjliggöra en ökning av byggrätter inom området. 

Genomförandetiden är för gällande detaljplan 15 år från den dag detaljplanen vann laga kraft, vilket 
betyder att genomförandetiden löper ut 2033. Under genomförandetiden får detaljplanen inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Förvaltningen avråder från att ändra en detaljplan under 
genomförandetiden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna negativ planbesked för Källberga 1:8.    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna negativ planbesked för Källberga 1:8.    

______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
PM planbesked Källberga 1:8 
Bilaga karta – Ansökan om planbesked 
 

Skickas till 
Akten 
Planeringschef  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Planchef  
Sökanden 
 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 35(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 88/21 KS/2020/0526/214 

Beslut om planbesked Sittesta 2:9 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för fastigheten Sittesta 2:9, enligt 5 kap. 5 § plan- och 
bygglagen, 2010:900 (PBL). 

Sammanfattning 
Sökande av planbesked önskar en planändring för att kunna öka skolans fastighetsarea så att det 
skapas mer friyta per barn. Fastighetsägaren vill ändra befintlig detaljplan så byggrätter för bostäder 
omvandlas till skolgård.  
 
Förslaget innebär att storleken på friytorna ligger under Boverkets rekommendationer. Förvaltningen 
anser att det krävs en dialog med Barn- och utbildningsnämnden för att säkerställa att en eventuell 
ändring av detaljplanen leder till en godtagbar nivå på friytor för barn.  
 
Gällande detaljplan vann laga kraft i september 2018 och har en 15 årig genomförandetid. 
Förvaltningen avråder egentligen från att ändra en detaljplan under genomförandetiden. Det som 
utifrån ett fysiskt planeringsperspektiv ändå talar för en ändring är att andemeningen i nuvarande 
detaljplan inte går om intet genom att utöka friytorna för barn. Social infrastruktur som en skola 
bidrar till att samhället utvecklas i den riktning som anges i syftet med gällande detaljplan. 

Ärendet har beretts i samråd med samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för fastigheten Sittesta 2:9, enligt 5 kap. 5 § plan- och 
bygglagen, 2010:900 (PBL).   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för fastigheten Sittesta 2:9, enligt 5 kap. 5 § plan- och 
bygglagen, 2010:900 (PBL). 

_______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 
PM planbesked 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Planchef  
Sökanden 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 36(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 89/21 KS/2020/0427/061 

Svar på medborgarförslag om att bygga ett kombinerat 
äldreboende och dagis i Ösmo 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anse medborgarförslaget vara besvarat. 
2. ge förvaltningen i uppdrag att i samband med planeringen av Centrala och Södra Ösmo beakta 
förslaget i medborgarförslaget under projektets genomförande 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har delegerat beslutanderätten, KF § 130/2020, över ett medborgarförslag till 
kommunstyrelsen. Förslaget handlar om att kommunen ska bygga ett vård- och omsorgsboende och 
förskola på en och samma fastighet. Ett förslag på placering är på den plats där Hallängens 
evakuerade förskola står idag (förskolan ska rivas och i skrivande stund är den ännu inte riven). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anse medborgarförslaget vara besvarat. 
2. ge förvaltningen i uppdrag att i samband med planeringen av Centrala och Södra Ösmo beakta 
förslaget i medborgarförslaget under projektets genomförande 
______ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF § 130/2020 
Medborgarförslag, inkommet 2020-10-13 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Planeringschefen 
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§ 90/21 KS/2009/0327/259 

Överenskommelse om finansiering av cirkulationsplats väg 
73/Telivägen 
Sekretess enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen  
Handlingen förvaras på kommunstyrelseförvaltningen, ett utlämnande föregås av en prövning. 
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§ 91/21 KS/2020/0433/260 

Köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget till köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18. 

Ärendet 
Ärendet föranledes av en ansökan om markbyte som inkommit till kommunen. En jordbrukare i 
kommunen vill sälja skogsmark på fastigheten Kängsta 1:18 i Ekeby i utbyte mot jordbruksmark på 
den kommunalägda fastigheten Själv 5:14 i Södersjälv. För att utreda frågan om markbyte behöver 
kommunen först ta ställning till om köp av skogsmarken ligger i kommunens intresse. Skogsmarken 
tillhör Kängsta 1:18 som ligger i norra delen av kommunen, öster om väg 73. Fastigheten är 
fördelad över tre områden där skogsområdet som här avses ligger belägen i den nordligaste. Se 
bilaga 1 för karta över området. Den yta av skogsmark sökanden erbjuder att sälja uppgår till ca 10 
ha.  
 
Området täcks av riksintressen för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust. Intill ligger ett relativt 
stort område som täcks av riksintresse för naturvård. Det innebär att området bör skyddas mot 
åtgärder som kan innebära påtaglig skada i natur- eller kulturmiljön. Intill området finns även höga 
naturvärden och området längs med Muskån karaktäriseras med så kallat högsta naturvärde. En del 
av Kängsta 1:18 består av sumpskog (kärrtorv), se bilaga 1. Tre fornlämningar i form av 
stensättningar finns i skogsområdet och länsstyrelsen har kontaktats för att få reda på hur de ser på 
en exploatering av marken. Enligt länsstyrelsen är området närmast fornlämningarna olämpligt för 
exploatering men den större delen av området bör inte påverkas av just dessa fornlämningar. Dock 
påpekas att det kan finnas fler fornlämningar i området och att det därför kommer att krävas en 
arkeologisk utredning innan eventuell exploatering.  
 
Ekeby utgör ett av kommunens utbyggnadsområden för kommunalt VA och det planeras för att VA 
ska finnas på plats i området senast 31 december 2022. Kommunens VA-avdelning kommer att vara 
huvudman för anläggningen. Det finns cirka 80 fastigheter i Ekeby och i dimensioneringen för den 
nya utbyggnaden av VA-nätet tas höjd för ytterligare ett antal fastigheter. Då Kängsta 1:18 ligger 
intill Ekeby finns möjligheter att utöka den planerade VA-utbyggnaden dit. Enligt kommunala 
planeringsdokument är Ekeby inte ett av kommunens utvecklingsområden. Ny bebyggelse ska 
lokaliseras i andra större orter i kommunen och resurser ska i första hand tilldelas dessa områden. 
Enligt den kommunala markstrategin ska kommunen prioritera exploatering på redan ianspråktagen 
mark i tätorter. Enligt strategin ska kommunen heller inte vara långsiktiga ägare av skogsmark som 
inte kan förmodas ha strategisk betydelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget till köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget till köp av skogsmark, del av Kängsta 1:18. 
______ 

Beslutsunderlag 
Kartbilaga 

Skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringsenheten 
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§ 92/21  

Information från fastighetsavdelningen 
Fastighetschef Claes Kilström informerar om fastighetsavdelningen. 

Information lämnas om fastighetsavdelningens organisation, genomförandet av förändringar inom 
fastighetsavdelningen, fastighetsavdelningens ledningssystem. 

______  
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§ 93/21 KSFA/2021/0092/291 

Tilläggsbeslut Takombyggnad Gröndalsskolan 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna en avvikelse på 1 miljoner kronor utöver befintlig budget om 14,9 miljoner 
kronor, till en total budget om 15,9 miljoner kronor, för ombyggnationen av Gröndalsskolans 
tak och ventilation. 

2. fastighetsutskottet återkommer till kommunstyrelsen med en risk och konsekvensanalys för 
att undersöka vilka förbättringsåtgärder fastighetsavdelningen har, samt hur brister kan 
åtgärdas så att kalkyler blir tillförlitliga. 
 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018 (Msn §85/2018) att genomföra en renovering 
av Gröndalsskolans tak. Snart därefter bedömdes taket och ventilationen behöva byggas om och 
reinvesteringen utökades (§335/18 MSN). I mitten av 2019 beslutades (§163/19 MSN) att 
dagvattenhanteringen även skulle åtgärdas i samband med ombyggnationen. I början av sommaren 
2020 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om utökade medel (§154/20 MSN), sedan 
upphandling genomförts och det konstaterats att det blev dyrare anbud än tänkt på grund av dålig 
konkurrens bland anbudsgivare samt att en saknad projektledningsbudget medfört att tilldelade 
medel var otillräckliga. 

Projektet prognostiseras i dagsläget att överskrida befintliga budgeten med 1 miljoner kronor till en 
total kostnad om 15,9 miljoner kronor. Anledningen till överskridandet av budgeten är att 
kontraktsskrivningen med byggentreprenören kom att genomföras under semestertider. Det fanns 
då inte personal för att genomföra byggstarten under sommarlovet så som planerat. Det bedömdes 
dock att projektet skulle kunna genomföras inom budget. För att säkerställa att skolans verksamhet 
inte behövde stängas under pågående termin, behövde projektet genomföras med en 
etappindelning. Etappindelningen har dock drivit upp kostnaden.  

I konstruktionsunderlaget saknades flera detaljer där det i projektets genomförande krävts mycket 
kraftigare infästning. Konstruktören bedömde även att delar av bärande pelare och balkar var för 
klena och behövde bytas till en kraftigare dimension. Bristerna i konstruktionsunderlaget har 
medfört en ökad kostnad. Vissa tilläggsbeställningar (ÄTA) har därtill varit nödvändiga. Exempelvis 
var projektet tvungna att flytta ventilationskanaler som var i vägen för de nödvändiga bärande 
pelarna i konstruktionen. Utökningen av investeringen om 1 miljon kronor beräknas medföra en 
ökad kapitalkostnad om 42 000 kronor år ett, med en avskrivningstid på 40 år. 

Kommunens investeringsplan 2021-2024 innehåller 19 miljoner kronor för nyinvestering skola av 
vilken medel kan ianspråktas för projektets behov. För projektet inklusive optioner, beräknas 1 
miljoner kronor kostnads föras under 2021. Projektets byggnation beräknas bli klart i mars 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 14,9 miljoner kronor, till en total budget om 15,9 miljoner kronor, för ombyggnationen av 
Gröndalsskolans tak och ventilation. 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 14,9 miljoner kronor, till en total budget om 15,9 miljoner kronor, för ombyggnationen av 
Gröndalsskolans tak och ventilation. 



 

PROTOKOLL Sida 41(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 93/21 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att fastighetsutskottet 
återkommer till ks med en risk och konsekvensanalys för att undersöka vilka förbättringsåtgärder 
fastighetsavdelningen har, samt hur brister kan åtgärdas så att kalkyler blir tillförlitliga. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag med det av Patrik Isestad (S) yrkade tillägget. 

Proposition  
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag med det av 
Patrik Isestad (S) yrkade tillägget och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag och det yrkade tillägget. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut Takombyggnad Gröndalsskolan tillägg 

Skickas till 
Akten 
Controllern  
Projektledaren 
Fastighetsutskottet 
 
 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 42(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 94/21 MSN/2019/0409/290 

Tilläggsbeslut Vansta förskolas tillbyggnad 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna en avvikelse på 1,8 miljoner kronor utöver befintlig budget om 11,5 miljoner 
kronor för att genomföra tillbyggnationen av Vansta förskola inklusive optionerna.  
Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner optionernas 
medföljande kapitalkostnadsökning på cirka 43 000 kronor om året. (Om barn- och 
utbildningsnämnden inte godkänner kapitalkostnadsökningen tillskjutes endast 1 miljon för 
tillbyggnation utan optioner), 

2. fastighetsutskottet återkommer till kommunstyrelsen med en risk och konsekvensanalys för 
att undersöka vilka förbättringsåtgärder fastighetsavdelningen har, samt hur brister kan 
åtgärdas så att kalkyler blir tillförlitliga. 
 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020 (Msn § 60/20) att genomföra en tillbyggnad 
av Vansta förskola med 1 avdelning med en budget om 11,5 miljoner kronor för tillbyggnaden. 
Budget var 9,5 miljoner för byggnation (inklusive ÄTA), 1 miljon byggaktörskostnader och 1 miljon 
budgetreserv. Den totala budgeten för projektet inklusive optioner blir 15,3 miljoner kronor inklusive 
tidigare beslut (MSN/2019/0408-3) om projektering av avdelningen (14,5 miljoner totalt om 
optionerna inte inkluderas).  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1,8 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 11,5 miljoner kronor för att genomföra tillbyggnationen av Vansta förskola inklusive optionerna.  
Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner optionernas 
medföljande kapitalkostnadsökning på cirka 43 000 kronor om året. (Om barn- och 
utbildningsnämnden inte godkänner kapitalkostnadsökningen tillskjutes endast 1 miljon för 
tillbyggnation utan optioner.) 
 
Alternativt 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1 miljon kronor utöver befintlig budget om 
11,5 miljoner kronor för att genomföra tillbyggnationen av Vansta förskola utan att optionerna 
avropas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en avvikelse på 1,8 miljoner kronor utöver befintlig budget 
om 11,5 miljoner kronor för att genomföra tillbyggnationen av Vansta förskola inklusive optionerna.  
Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner optionernas 
medföljande kapitalkostnadsökning på cirka 43 000 kronor om året. (Om barn- och 
utbildningsnämnden inte godkänner kapitalkostnadsökningen tillskjutes endast 1 miljon för 
tillbyggnation utan optioner.) 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: att fastighetsutskottet 
återkommer till ks med en risk och konsekvensanalys för att undersöka vilka förbättringsåtgärder 
fastighetsavdelningen har, samt hur brister kan åtgärdas så att kalkyler blir tillförlitliga. 
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§ 94/21 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag till arbetsutskottets 
förslag med det av Patrik Isestad (S) yrkade tillägget. 

Proposition  
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till arbetsutskottets förslag med det av 
Patrik Isestad (S) yrkade tillägget och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag och det yrkade tillägget. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut Tilläggsbeslut tillbyggnad Vansta förskola 

Skickas till 
Akten 
Controllern 
Projektledaren  
Barn- och utbildningsnämnden 
Fastighetsutskottet 
 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 44(57) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 95/21 KS/2021/0090/061 

Avvisande av E-förslag gällande bevarande av de sista 
grönområdena och kulturmiljöerna på Trehörningen i 
Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att E-förslag gällande bevarande av grönområdena och kulturmiljöerna 
på Trehörningen i Nynäshamn den 13 januari 2021 avvisas på den grund att förslagsställaren inte 
har ställt ett förslag där det framkommer vad frågeställaren vill att kommunen ska ta beslut om.  
 
2.Ge kanslichef en tillfällig delegation på att ta beslut om att avvisa inkomna e-förslag under 
prövoperioden för e-förslag. 

Ärendet 
Den 17 september 2020 § 90 beslutade kommunfullmäktige att införa E-förslag under en prövotid 
om ett år med de villkor som ställts upp i förvaltningens utredning.  
 
Av villkoren framgår att ansvarig på kommunstyrelseförvaltningen ska avgöra om ett E-förslag utgör 
ett så kallat tillåtet förslag, innan det publiceras för omröstning på kommunens webbplats. 
Handläggaren gör en bedömning om E-förslaget innehåller ett förslag som kommunen kan ta beslut 
om. I de fall det inte är tydligt vad frågeställaren vill att kommunen ska ta beslut om ska 
frågeställen ges möjlighet att förtydliga förslaget. Om frågeställaren inte kan förtydliga sitt yrkande 
kan förslaget avvisas på denna grund. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås att besluta om att:  
1. E-förslag gällande bevarande av grönområdena och kulturmiljöerna på Trehörningen i 
Nynäshamn den 13 januari 2021 avvisas på den grund att förslagsställaren inte har ställt ett förslag 
där det framkommer vad frågeställaren vill att kommunen ska ta beslut om.  
2. Ge kanslichef en tillfällig delegation på att ta beslut om att avvisa inkomna e-förslag under 
prövoperioden för e-förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslås att besluta om att: E-förslag gällande bevarande av grönområdena 

och kulturmiljöerna på Trehörningen i Nynäshamn den 13 januari 2021 avvisas på den grund 
att förslagsställaren inte har ställt ett förslag där det framkommer vad frågeställaren vill att 
kommunen ska ta beslut om.  

2. Ge kanslichef en tillfällig delegation på att ta beslut om att avvisa inkomna e-förslag under 
prövoperioden för e-förslag. 

_____ 

Beslutsunderlag 
E-förslag den 13 januari 2021 gällande bevarande av grönområdena och kulturmiljöerna på 
Trehörningen i Nynäshamn 
Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2020 § 90 gällande införande av E-förslag med 
underliggande utredning.  
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Kommunstyrelsen 
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§ 95/21 

Skickas till 
Akten 
Kanslichefen 
 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 46(57) 
Kommunstyrelsen 
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2021-03-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 96/21 KS/2021/0107/112 

Förordnande som vigselförrättare 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Elisabeth Hansson som vigselförrättare under 
perioden 1 april 2021 till och med 31 oktober 2022.  

Ärendet 
Förvaltningen har fått in en förfrågan från Elisabeth Hansson om att vederbörande önskar bli 
borgerlig vigselförrättare i Nynäshamns kommun. Förvaltningen har hållit en intervju med Elisabeth 
Hansson och bedömer personen som mycket lämplig för uppdraget. Hon är införstådd med vilka 
åtaganden och förpliktelser som uppdraget ställer. Förvaltningen ser ett ökat behov av att tillsätta 
ytterligare en vigselförrättare under och efter pandemin för att kunna möta efterfrågan. 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Elisabeth Hansson som vigselförrättare under 
perioden 1 april 2021 till och med 31 oktober 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen förordnar Elisabeth Hansson som vigselförrättare under 
perioden 1 april 2021 till och med 31 oktober 2022.  

_____ 

Skickas till 
Akten 

Chefen för kontaktcenter 
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§ 97/21 KS/2021/0003/002 

Anmälan av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2020/0167/232A-22 
Planeringschefens beslut om kontrollansvarig. Masurbjörken 1 
 
KS/2020/0500/227-13 
Planeringschefens beslut om startbesked, Lamellen 1. 
 
KS/2020/0498/227-10 
Planeringschefens beslut om startbesked, Nynäshamn 2:73 
 
KS/2021/0065/024-1 
Ekonomichefens beslut om avskrivning av fordran.  
 
KS/2021/01341/101-3 
Ordförandebeslut - Yttrande i mål nr 3515-21 Laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut att 
inrätta ett fastighets- och investeringsutskott.  
 
KSFA/2021/0058/291-1 
Fastighetschefens beslut om investering, ytterbelysning Tallbackaskolan. 
 
KSFA/2021/0056/290-2 
Fastighetschefens beslut om investering, ytterbelysning Vansta förskola. 
 
KSFA/2021/0060/290-1 
Fastighetschefens beslut om investering, förråd Vansta förskola. 
 
KSFA/2021/0063/291-1 
Fastighetschefens beslut om investering, dörrar Gröndalsskolan. 
 
MSN/2020/0614/292-13 
Fastighetschefens beslut om hyresnedsättning med anledning av Covid 19.  
 
MSN/2020/1769/290-7 
Fastighetschefens beslut om investering Måsens förskola ytterligare en avdelning. 
 
KSFA/2021/0093/291-2 
Fastighetschefens beslut om investering, sovaltan Vaktbergets förskola. 
 
KSFA/2021/0100/291-1 
Fastighetschefens beslut om investering, tak Vaktbergets förskola. 
 
KS/2018/0084/049-33 
Ekonomichefens beslut om upplåning av 70 mnkr hos Kommuninvest AB.  
 
KSFA/2021/0106/291-1 
Fastighetschefens beslut om investering, hyresgästanpassning Sunnerbyskolan ytterbelysning. 
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§ 97/21 
 
KSFA/2021/0107/291-1 
Fastighetschefens beslut om investering, hyresgästanpassning Kyrkskolan ytterbelysning.  
 
KS/2020/0520/041-4 
Ordförandebeslut – beslut om budgetdirektiv preliminära drifts- och investeringsramar 2022-2025. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna. 
. 
______ 

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
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§ 98/21 KS/2021/0030/069 

Skrivelser och beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Södertörns Brandförsvarsförbunds protokoll 2021-02-12. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut om utvecklingsplan Kvarnängen, § 20, 2021-02-22. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut om utvecklingsplan Lövhagen, § 19, 2021-02-22. 
 

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

Skickas till 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
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§ 99/21 KS/2021/0033/008 

Cirkulär 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Cirkulär 2021:12 Budgetförutsättningar för åren 2021-2024. 
 

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

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 51(57) 
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§ 100/21  

Kurser och konferenser 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Kurser och konferenser:  
Intern kontroll för nämndledamöter, 14 juni 2021 13.00-16.15, Kommunalekonomernas förening, 
KEF, genomförs på distans.  
 

Tyngre transporter på det kommunala vägnätet, 25 mars 2021, 10.00-11.30. Anordnas av SKR, 
webbsändning.  

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

____  
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§ 101/21  

Information om bygdeväg 
Trafikstrateg Isa Eriksson informerar om att Trafikverket är intresserad av att testa några sträckor i 
Nynäshamns kommun som bygdevägar. Ett forskningsprojekt med bygdevägar har genomförts av 
Trafikverket Region Syd, fem sträckor blev efter det permanenta. Förvaltningen har diskuterat 
förslag på sträckor med Trafikverket. Trafikverket anser att en av de sträckor som är lämplig att 
testa är Grödby – Sunnerby. 

_____ 
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§ 102/21  

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Planeringschef Mikael Gustafsson rapporterar om följande från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen:   

- Förändring av området runt Stadshusplatsen 
- Padelärenden, etablering av padelhallar. 
- Ansökningar om planbesked Sittesta 1:9, Källberga 1:8 ärendena är behandlade av 

kommunstyrelsen. Torp 2:10, är återremitterad av arbetsutskottet.  
- Dagvattendamm, kopplat till Vansta verksamhetsområde. 
- Ev köp av byggnad i hamnen. 
- Ösmo-projektet 
- Utveckling av södra och centrala Ösmo. 

_____   
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§ 103/21  

Rapport näringslivsfrågor 
T f näringslivschef Nina Munters informerar om följande näringslivsfrågor: 

- Inom Södertörnssamarbetet görs ett gemensamt pilotprojekt kring affärsutveckling för 
tillväxtföretag tillsammans med Almi.  

- Servicesatsningen "Tillsammans gör vi skillnad”, arbetet syftar till att förbättra den upplevda 
servicen och bemötande, samt att anpassa och utforma kommunikationen så mottagaren 
förstår och kan göra rätt.  

_____ 
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§ 104/21  

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren informerar om följande: 

Länsstyrelsen har lämnat positiv respons på inskickat dokument, styrdokument för Nynäshamns 
kommuns arbete med styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 2020-2023.  

Information lämnas om aktuellt coronaläge. Receptionen i kommunhuset har begränsat antalet 
besöka till 6 besökare och kan komma att behöva låsa entrédörrarna till kommunhuset om antalet 
besökare blir för stort. 

Södertörns brandförsvarsförbund kommer att avsluta räddningsinsatsen v 12 vid branden i 
Kagghamra.  Kommunen kommer att genomföra mätningar av mark, och Botkyrka kommun 
kommer att mäta gaser i anslutning till brandområdet. Luftmätningar i Nynäshamn har avslutats 
efter att röken avtagit. 

_____  
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§ 105/21  

Nästa sammanträde 25 mars kl 09.00 - temadag 
Kommunstyrelsens nästa sammanträde 25 mars kl 09.00. 

______  
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§ 106/21  

Övriga frågor 
Kommunstyrelsen beslutar att   

1. en bearbetad version av nämndremissen av Trafik- och mobilitetstrategin för Nynäshamns 
kommun skickas ut på extern remiss, för att därefter återkomma till kommunstyrelsen för 
behandling innan kommunfullmäktige fattar definitivt beslut om innehåll. 
 

2.överlämna väckt ärende från Lena Dafgård (SN) och värdering av fast egendom till 
kommunstyrelseförvaltningen för beredning. 

3. överlämna väckt ärende från Patrik Isestad (S) om vattenfrågor till kommunstyrelseförvaltningen 
för beredning. 

Ärendet 
 

Ordförandeförslag om extern remiss och mobilitetsstrategi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att en bearbetad version av nämndremissen av Trafik- och 
mobilitetstrategin för Nynäshamns kommun skickas ut på extern remiss, för att därefter återkomma 
till kommunstyrelsen för behandling innan kommunfullmäktige fattar definitivt beslut om innehåll. 

Sammanfattning 
En extern remiss av förslag till Trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun föreslås 
skickas till berörda intresseorganisationer innan den slutgiltigt behandlas av Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 
 

Väckt ärende från Lena Dafgård (SN) 

Från Lena Dafgård (SN) har inkommit skrivelse om värdering av fast egendom. 

Väckt ärende från Patrik Isestad (S) 

Från Patrik Isestad (S) har inkommit skrivelse om vattenfrågor. 

Information om Binomen 

Lena Dafgård (SN) önskar information om Binomen. Planeringschef Mikael Gustafsson och planchef 
Ida Olén informerar om detaljplanearbetet.  

______ 

Planeringschefen 

Kanslichefen 

Akterna 
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