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§ 169/21 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg, under § 196 Övriga frågor: 

1. Ordförandeförslag om Hamngatan 34. 

 

Ärendena hanterades i ordningen: 169, 178, 185, 189, 170–177, 179–184, 187–188, 190–194, 196.  
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§ 170/21 KS/2021/0346/450 

Avfallstaxa 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till avfallstaxa för år 2022. 

Ärendet 
SRV Återvinning AB har till Nynäshamns kommun och resterande medlemskommuner inkommit med 

ett förslag till avfallstaxa för år 2022. Förslaget till taxa grundar sig i den genomlysning av taxan 
som genomförts och uppbyggnaden har anpassats till avfallsföreskrifterna för 2021–2030. 

 
SRV redovisar ett negativt resultat för 2019 och 2020, kalkylen för 2021 är också negativ med ett 

underskott på -11,0 mkr. Det negativa resultatet bedöms bero på att volymen inlämnat material har 

ökat kraftigt till följd av covid-19 pandemin samt att behandlingsavgifterna till materialproducenter 
och kraftvärmeverk kraftigt förändrats. Utifrån detta konstaterar SRV att grundavgifterna behöver 

höjas. Taxans grundavgifter ska täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av 
farligt avfall samt overheadkostnader för den taxefinansierade verksamheten.  

 

Förslaget till taxa för 2022 ska enligt SRV:s bedömning resultera i ett balanserat resultat på 0,9 mkr. 
I den beräkningen saknas dock eventuella framtida kostnader för insamling och hantering av 

returpapper, något som kommer bli ett kommunalt ansvar från den 1 januari 2022. SRV har beslutat 
att inte föreslå ytterligare höjning av grundavgifterna kopplat till insamling och hantering av 

returpapper innan de har beräknat mer exakta kostnader för insamling och hantering. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till avfallstaxa för år 2022. 
______ 

Beslutsunderlag 
Förslag Avfallstava 2022 
Underlag taxeförslag 2022 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 171/21 KS/2020/0409/450 

Godkännande av ny renhållningsordning för perioden 2021–

2030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ny 
renhållningsordning för Nynäshamns kommun. Den ersätter tidigare renhållningsordning från och 

med 1 oktober 2021.    

Ärendet 
Kommuner har en lagstadgad skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll och 

jämförligt avfall från annan verksamhet. För att beskriva hur detta ska gå till ska kommunerna 
upprätta en renhållningsordning som innefattar en avfallsplan och avfallsföreskrifter. SRV 

återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems 

kommuner (Ägarkommunerna). Nuvarande avfallsplan gäller för samtliga Ägarkommuner och 
beslutades av respektive kommuns kommunfullmäktige under 2011. 

SRV har tillsammans med samtliga Ägarkommuner utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning 

för perioden 2021–2030. Arbetet påbörjades hösten 2016 och SRV har varit ansvarig för 

projektledningen av arbetet. Förslaget till renhållningsordningen består av två huvuddokument, en 
avfallsplan med mer strategisk inriktning och avfallsföreskrifter för myndighetsutövning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa förslaget till ny 

renhållningsordning för Nynäshamns kommun. Den ersätter tidigare renhållningsordning från och 

med 1 oktober 2021.    
  

Beslutsunderlag 
Avfallsplanen 2021-2030 Del 1 Måldelen (210115) 

Avfallsplanen 2021-2030 Del 2 Nuläge (210115) 

Avfallsplanen 2021-2030 Del 3 Nedlagda deponier (210115) 
Avfallsplanen 2021-2030 Del 4 MKB (210115) 

Avfallsplanen 2021-2030_Del 5 Uppföljning avfallsplan 2011-2019 (210115) 
Föreskrifter 2021 reviderad 210504 

Samrådsredogörelse  
MSN 2020-09-22 § 213  
Godkännande av ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter (tjänsteutlåtande SBF)  

SBN Au 2021-02-02 § 30  
Protokoll 2021-02-02  

 

Skickas till 
Akten 
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§ 172/21 KS/2021/0168/020 

Förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun arbetar aktivt för att bli en hållbar organisation. Att kommunens anställda och 

förtroendevalda genomför möten och resor på ett så hållbart sätt som möjligt är en förutsättning för 
att nå dit. Kommunen har en resepolicy som antogs år 2016. En resepolicy underlättar och tydliggör 

hur kommunens anställda och förtroendevalda ska planera hållbara resor och är därmed ett viktigt 
verktyg för att styra mot mer hållbara tjänsteresor. Sedan dess att policyn antogs har det blivit allt 

vanligare att möten hålls på distans.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:   

1. anta förvaltningens förslag till mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun   
2. upphäva tidigare antagen resepolicy för Nynäshamns kommun (KS/2010/0298/028-12)    

  

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras, detta för att policyn ska innehålla 

information om flygpolicyn likt den information som fanns i föregående policy, samt information om 
bland annat miljömärkning vid bokning av konferensanläggningar. 

Ordförande (M) yrkar bifall till Patrik Isestads (S) återremissyrkande. 

Beslutsunderlag 
Mötes- och resepolicy för Nynäshamns kommun 

Resepolicy för Nynäshamns kommun (KS_2010_0298_028–12)  
 

Skickas till 
Akten 
Handläggaren 
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§ 173/21 KS/2021/0095/108 

Uppdrag att revidera policy för klagomålshantering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera Policy för klagomålshantering.  

Ärendet 
I Nynäshamns kommun finns en policy för klagomålshantering. I policyn framgår bland annat vad 

klagomål är för Nynäshamns kommun och hur kommunen ska förhålla sig till klagomål. Policyn 
innehåller även rutiner för hur inkomna klagomål ska hanteras. 

 
Det har gått nästan 19 år sedan policyn antogs varför kommunstyrelseförvaltningen har genomfört 

en uppföljning och utvärdering av densamma. Det har framkommit att det varierar mellan 

förvaltningarna om, och i så fall hur väl, de känner till policyn. Trots detta efterlevs policyn i stort, 
bland annat genom att: 

 

• klagomål tas emot på flera olika sätt, exempelvis via e-tjänst, mejl och brev,  

• oavsett hur klagomål tas emot registreras dessa hos aktuell nämnd, och 

• i de fall den klagande angett kontaktuppgifter ges denne återkoppling. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera Policy för klagomålshantering.  
 

______ 

Beslutsunderlag 
Rapport – Policy för klagomålshantering – Uppföljning och utvärdering 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 174/21 KS/2020/0364/246 

Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Riktlinjer för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar 
att gälla från och med den 1 oktober 2021. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 

1. Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram förslag till policy gällande reklam i och på 
kommunala byggnader och anläggningar.   

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-18, § 144, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 
styrdokument som reglerar när och hur upplåtelser av namnrättigheter för kommunala byggnader 

och anläggningar kan tillåtas. Kommunstyrelseförvaltningen har under beredningen tagit fram en 

rapport, ett förslag till riktlinje, och ett exempel på avtal mellan kommun och förening. Handlingarna 
har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta Riktlinjer för upplåtelse av namnrättighet för kommunala byggnader och anläggningar 

att gälla från och med den 1 oktober 2021. 
 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att: 
1. Uppdra till förvaltningen att utreda och ta fram förslag till policy gällande reklam i och på 

kommunala byggnader och anläggningar.   

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

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

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

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

______ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, KS/2020/0364/246-13 
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden, KS/2020/0364/246-11 

Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, KS/2020/0364/246-12 
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Skickas till 
Akten 
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§ 175/21 KS/2021/0154/008 

Flytt av uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppdragen enligt bilagan Uppdrag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN/2021/0124/008–1) överförs från samhällsbyggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Den 1 januari 2021 verkställdes en organisationsförändring som innebär att ansvaret för 

verksamheterna inom fastighetsavdelningen har flyttat från samhällsbyggnadsnämnden, tidigare 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit 

fram en bilaga över de uppdrag som mottagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och som 

fortfarande är pågående och berör fastighetsavdelningen. Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 
2021-02-16 § 42 att uppdragen enligt bilagan ska överföras från samhällsbyggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen. 
 

Uppdragen som föreslås föras över till kommunstyrelsen är följande: 

1. Investering, Sunnerby förskola mm 
2. Granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll 

3. Beställning av en förskola som ska ersätta förskolan på fastigheten Humlan 10 
4. Beställning av nytt skolhus Ösmo 

5. Behovsanalys över förskoleplatser i Ösmo 
6. Behovsanalys över förskoleplatser i Sorunda 

7. Utökat lokalbehov Tallbacka grundskola 

8. Behovsanalys utökade lokalytor Campus Nynäshamn 
9. Utökning av skolplatser, centrala Nynäshamn 

10. Skolgård till särskolan Idun 
11. Förskole- och skolplatser i Ösmo 

12. Ersättningslokaler för Trehörningens gruppbostad 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppdragen enligt bilagan Uppdrag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (SBN/2021/0124/008–1) överförs från samhällsbyggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Sbn - Lista över pågående uppdrag till fastighet från olika nämnder (Uppdrag till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden) 
Sbn - Tjänsteskrivelse – Flytt av uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

SBN Protokollsutdrag – 2021-02-16 § 42 

  

Skickas till 
Akten 
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§ 176/21 KS/2021/0295/409 

Förslag om att utreda ansvarsfrågorna gällande 

miljöövervakning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda ansvarsfrågorna gällande 

miljöövervakning. 
 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-18 § 126 att avslå ett medborgarförslag om att 
utreda buller och mäta utsläpp av föroreningar från färjorna i Nynäshamns hamn, detta då 

samhällsbyggnadsnämnden inte har det uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att 

ansvaret för mätningar av buller och utsläpp bör utredas, detta då det finns en svårighet i att tyda 
gränsdragningen för det uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att 

kommunstyrelsen ska uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda ansvarsfrågorna gällande 

miljöövervakning. 

 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunstyrelsens reglemente 1 kap. 24 § utföra kommunens 

övergripande arbete inom miljö- och energiområdet. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente 1 kap. 5 § 1 st. ansvara för viss miljöövervakning. 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds huvuduppdrag är myndighetsutövning inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund och samhällsbyggnadsförvaltningen utreda ansvarsfrågorna gällande 
miljöövervakning. 
 

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

_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-18 § 126 
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 177/21 KS/2021/0292/149 

Utveckling av hamnområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen att besluta att ge förvaltningen i uppdrag att: 

- ta fram beslutsunderlag i enlighet med uppdragets intentioner, det vill säga att lägga ut drift 
och skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av hamnområdet, till extern aktör. 

- detta ska ske på marknadsmässiga grunder och minst bära sina egna kostnader och kan, 
beroende på avtal och andra förhållanden, ske i etapper. 

- säkerställa kommunens rådighet över området genom beaktande av regelverken för 
besittningsskydd. 

- uppdraget avgränsas till att omfatta den mark och de fastigheter som ligger öster om 

järnvägsspåret, och inkluderar samt avgränsas av parkeringen utanför Hamnbodarna i norr 
och av Frejas Holme i söder, samt att det inte inkluderar bryggor, kajer och 

gästhamnsverksamheten kopplade till dessa. 
 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Näringslivsberedningen beslutade vid sitt möte 2021-05-04 att lyfta fram ett förslag om att ta fram 
beslutsunderlag för att lägga ut drift och skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av 

hamnområdet till en extern aktör. 

 
Vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag att  

- ta fram beslutsunderlag i enlighet med uppdragets intentioner, dvs. att lägga ut drift och 
skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av hamnområdet. 

- att detta ska ske på marknadsmässiga grunder och minst bära sina egna kostnader och kan, 

beroende på avtal och andra förhållanden, ske i etapper. 
- att Säkerställa kommunens rådighet över området genom beaktande av regelverken 

förbesittningsskydd. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att besluta att ge förvaltningen i 
uppdrag att: 

- ta fram beslutsunderlag i enlighet med uppdragets intentioner, det vill säga att lägga ut drift 
och skötsel av hamnbodar och andra lämpliga delar av hamnområdet, till extern aktör. 

- detta ska ske på marknadsmässiga grunder och minst bära sina egna kostnader och kan, 
beroende på avtal och andra förhållanden, ske i etapper. 

- säkerställa kommunens rådighet över området genom beaktande av regelverken för 

besittningsskydd. 
- uppdraget avgränsas till att omfatta den mark och de fastigheter som ligger öster om 

järnvägsspåret, och inkluderar samt avgränsas av parkeringen utanför Hamnbodarna i norr 
och av Frejas Holme i söder, samt att det inte inkluderar bryggor, kajer och 

gästhamnsverksamheten kopplade till dessa. 

 
 



 

PROTOKOLL Sida 13(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Beslut - Näringslivsberedningen § 13 2021-05-04 - Utveckling av hamnområdet 
 

Skickas till 
Akten 

 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 14(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 178/21 KS/2021/0325/259 

Investering- och genomförandebeslut - Kalvö industriområde 

Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö 

industriområde.  
2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen 

exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats. 

3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om 
uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.  

4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i 
genomförandet. 

5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka 
tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.  

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge 

mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av 
verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för 

riktlinjerna.  
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. fastigheter inom 
Kalvö industriområde. Samhällsbyggnadsprojektet går nu in i genomförandefas. Genomförandefasen 

initieras av ett investerings- och genomförandebeslut för att ge mandat till projektet att påbörja 
arbetet med de investeringar, fastighetsregleringar med mera som krävs för att detaljplanen ska 

kunna utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Kommunen är markägare och exploatör vilket innebär 

att det inte ingås något genomförandeavtal för detaljplanen med extern part.  
 

I korthet innebär förslaget att kommunen bygger ut de kommunala anläggningarna för hela 
detaljplanen i en gemensam entreprenad. VA ansöker om separata investeringsmedel hos SBN för 

sina anläggningar. Den kvartersmarken som tillkommer i och med den nya detaljplanen föreslås i 
huvudsak att säljas ej iordningsställd.   

 

Denna tjänsteskrivelse har behandlats i samråd med styrgruppen för samhällsbyggnadsprocessen. 



 

PROTOKOLL Sida 15(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-08-19 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra förvaltningen att påbörja genomförandet av den nya detaljplanen för Kalvö

industriområde.
2. Bevilja projektet investeringsmedel om , från investeringsramen

exploatering/samhällsbyggnad 2021–2024, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats.
3. Utöka Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om

uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk.
4. Bevilja projektet en budget om 10 miljoner kronor för exploateringskostnader i

genomförandet.

5. Bevilja projektet en budget för driftkostnader i genomförandet om 5 miljoner kronor, vilka
tas inom planeringschefens budget för detaljplaner.

6. Godkänna riktlinjer för försäljning inom Kalvö industriområde (bilaga 1) och därmed ge
mark- och exploateringschef delegation att teckna nödvändiga avtal för försäljning av

verksamhetstomter och överenskommelser om fastighetsreglering inom ramarna för

riktlinjerna.

______ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Riktlinjer för försäljning av verksamhetsmark inom Kalvö ind omr 

Bilaga 2 – Förprojektering Norconsult 
Bilaga 3 – Investeringskalkyl 

Bilaga 4 – Tidplan 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 16(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179/21 KS/2021/0288/214 

Planbesked för Telegrafen 15, restaurang vid Sjötelegrafen i 

Nynäshamn 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked på fastigheten Telegrafen 15, 
Nynäshamns stad. 

Ärendet 
Sjötelegrafen AB inkom den 20 maj 2021 med ansökan om planbesked för fastigheten Telegrafen 
15, Nynäshamns stad. 

Ansökan omfattar exploatering av del av fastigheten Telegrafen 15 för att uppföra en 
snabbmatsrestaurang enligt konceptet MAX Burgers.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om planbesked på fastigheten Telegrafen 15, 
Nynäshamns stad. 

______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 180/21 KS/2020/0448/214 

Planbesked Oxnö 8:1 

Ärendet utgår. 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181/21 KS/2020/0404/214 

Planbesked Berga 9:11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för fastigheten Berga 9:11, Oxnö. 

Ärendet 
Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra avstyckning av fem stycken tomter 

för friliggande 1–2 familjshus i två plan. Fastigheterna föreslås försörjas med vatten från borrad 
brunn och avloppet lösas med hjälp av ett minireningsverk. Fastigheten ligger på Oxnö i sydvästra 

delen av Nynäshamns kommun alldeles i anslutning till väg 528 (Torövägen). Oxnö pekas inte ut 
som utvecklingsort i kommunens översiktsplan från 2012 och förslaget är därför inte förenligt med 
gällande översiktsplan. 

I den fördjupade översiktsplanen Torö, Svärdsö och Oxnö, antagen 1993 anges att det bör råda stor 
restriktion mot enskilda VA-anläggningar på Oxnö på grund av rådande vattenbrist.  

VA-plan för Nynäshamns kommun, beslutad 2014, anger att Oxnö ska anslutas till kommunalt 

vatten- och avlopp. VA-planen är föremål för översyn och omarbetning och ska inom kort skickas ut 
på remiss. Enligt förslaget till ny VA-plan är det inte längre aktuellt att ansluta Oxnö till kommunalt 

vatten- och avlopp. Området utses till ”bevakningsområde” och stor restriktion för ny tillkommande 

bebyggelse ska råda. Kommunens VA-avdelning har samrått med länsstyrelsen under framtagandet 
av förslaget. Länsstyrelsen påpekar att miljökvalitetsnormerna för vatten redan nu riskerar att 

överskridas när det gäller fosforhalten i angränsande vikar. VA-avdelningen gör bedömningen att 
tillgången på grundvatten är låg. 

 
Södertörns miljö- och hälsoförbund konstaterar i sitt yttrande av den 4 februari 2021 att det är 

omöjligt att försörja fastigheten med dricksvatten. För att eventuellt kunna göra en annan 
bedömning krävs en grundvattenutredning. 

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftslivet 
och högexploaterad kust. 

Stora delar av fastigheten omfattas av strandskydd 100 meter. I norra delen finns risk för ras och 
skred. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för fastigheten Berga 9:11, Oxnö. 

______ 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor 

PM om planbesked Berga 9:11 
 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 19(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 182/21 KS/2021/0164/253 

Försäljning av del av Vansta 5:2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markförsäljning av markområde inom Vansta 5:2 som 

framgår av bilaga 2  
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utföra försäljningen 

i enlighet upprättat avtal, bilaga 1, och ger Mark-och Exploateringschef Sabina Edelman delegation 
att ingå avtalet för kommunens räkning 

Ärendet 
Under april 2019 fattade lantmäteriet förrättningsbeslut som beviljade avstyckning av den enskilt 

ägda fastigheten Vansta 5:140 för att skapa styckningslotten Vansta 5:654. Samtidigt bildades ett 

vägservitut som gav denna styckningslott rätt att använda vägen i södra kanten av Markområdet (se 
bilaga 2 och 3) som infart. 

Under juli 2018 inlämnade den dåvarande fastighetsägaren av Vansta 5:654 och Vansta 5:140 en 
formell ansökan om markköp avseende samma Markområde på Vansta 5:2. Innan ärendet hann bli 

handlagt av kommunen såldes fastighet 5:654 till ägaren av en intilliggande fastighet, Vansta 5:617. 

Under januari 2021 kontaktade kommunen den nuvarande ägaren som önskade återuppta ärendet 
och skickade därför en ny ansökan om markköp, avseende samma Markområde på Vansta 5:2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna markförsäljning av markområde inom Vansta 5:2 som 

framgår av bilaga 2  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utföra försäljningen 
i enlighet upprättat avtal, bilaga 1, och ger Mark-och Exploateringschef Sabina Edelman delegation 
att ingå avtalet för kommunens räkning 

_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Vansta 5_654 och Del av Vansta 

5_2,  
Bilaga 2 Kartbild  

Bilaga 3 Kartbild  

KS_2018_0319_260-8 markstrategi riktlinjer reviderad 986726_1_1 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 183/21 KSFA/2021/0163/299 

Nynäshamn 2:179 – Avvikelse i projekt för mottagningsstation 

i gästhamnen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avvikelsen på 0,396 miljoner kronor för en 
total kostnad om 3,896 miljoner kronor och ianspråkta 0,325 miljoner kronor ur investeringsramen 

verksamhetslokaler - planerat underhåll 2021 till avvikelsen i projekt att uppföra en 

mottagningsstation i gästhamnen. 
 

Beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 3.19 godkänna avvikelse jämfört med 
budget på investering upp till 20 % eller 5 000 000 kronor i genomförandeskedet. 
 

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 10 december 2015 i beslut § 252–15 att göra en 

mottagningsstation i Gästhamnen för svart- och gråvatten. Arbetet är klart men har överskridit 
budgeten med cirka 237 500 kronor. Källan till avvikelsen är kombinationen av ett flertal 

tillkommande utgifter:  

• För schaktningen till mottagningsstationen behövdes det sprängas berg längs med 

parkeringen, cirka 30 meter, nästan hela sträckan för schaktet.  

• El-inkopplingen kunde inte tas från den planerade platsen då anslutningen var för dålig. 
Istället tas elen från Gotlandsterminalen till vilken ett schakt på cirka 70 meter fick göras.  

• Vid gjutningen av bottenplattan blev det vatteninträngning och projektet fick pumpa bort 

vatten.  
Det lades även till en anslutningspunkt till Vaxholmskajen för att inte behöva gräva upp och 

göra om det i ett senare skede.  

• Förutom detta fanns mycket gamla ledningar som ingen kände till eller visste om de var i 
drift, vilket orsakade förseningar för att utreda om de kunde tas bort eller inte. 

 

Vidare återstår några kompletteringar att göra för teknisk färdigställning såsom installation av 
operatörspanel på styrskåp samt arbetsmiljörelaterade åtgärder som ytskikt på golv och installation 

av handfat. 
 

Utfallet för projektet uppskattas att landa på 3,896 miljoner kronor exklusive moms, med en 

beslutad budget på 3,500 miljoner kronor. Detta innebär att projektet har en avvikelse på 11,3% 
eller 0,396 miljoner kronor. Av utfallet har 3,571 miljoner kronor inkommit innan 2021, då 

avdelningen ingick i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Under 2021 beräknas ett utfall om 325 
000 kronor. Därav är 175 000 kronor från de 5% av kontraktssumman som innehålls tills 

besiktningsanmärkningar åtgärdats samt en buffert för besiktningskonsult och 150 000 kronor 
tillkommande kompletteringar och arbetsmiljöåtgärder. 

Finansiering sker genom att ianspråkta 0,325 miljoner kronor ur posten verksamhetslokaler – 

planerat underhåll 2021. Kapitalkostnaden år ett kommer att hamna på 33 000 kronor med 
avskrivningstid på 15 år.  

Kapitalkostnaden år ett för hela investeringen kommer att hamna på 326 000 kronor med en 
avskrivningstid på 15 år. 

Entreprenaden är klar men besiktningsanmärkningar åtgärdas fortfarande. 
 



 

PROTOKOLL Sida 21(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna avvikelsen på 0,396 miljoner kronor för en 

total kostnad om 3,896 miljoner kronor och ianspråkta 0,325 miljoner kronor ur investeringsramen 

verksamhetslokaler - planerat underhåll 2021 till avvikelsen i projekt att uppföra en 
mottagningsstation i gästhamnen. 

 
Beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 3.19 godkänna avvikelse jämfört med 

budget på investering upp till 20 % eller 5 000 000 kronor i genomförandeskedet. 
 

_____ 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl 
 

Skickas till 
Akten 
Controller 

VA-avdelningen 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 

2021-08-19 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 184/21 KSFA/2021/0168/292 

Nynäsgård 1:8 - Byte av Konstgräsplan på Kvarnängens IP 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ianspråkta  ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för att byta konstgräsplanen på Kvarnängens idrottsplats. 

Beslut enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning punkt 3.14 – Beslut om 
reinvesteringar/underhåll inom budgetram 

Ärendet 
I kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020 lyftes att ”Kultur-och fritid i samverkan med 

Fastighetsavdelningen strävar efter att byta ut kommunens konstgräsplaner mot en ny typ av 
miljövänligt konstgräs som inte kräver underhåll med plast eller gummibaserat granulat”. 

Konstgräsplanen har även uppnått sin tekniska livslängd och börjar bli sliten. 

Under 2020 planerades utbyte av konstgräsplanen på Kvarnängens idrottsplats då plastgranulater 
sprider sig till dagvattenledningar med mera. Arbete har bedrivits med att iordningställa 

upphandlingsunderlag och konstgräset har planerats att bytas under 2021. Konstgräset behöver 
upphandlas och bytet behöver genomföras under årets varma del vilket innebär att beslut om 

finansiering bör finnas innan sommaruppehållet för att det ska kunna genomföras. Budgetmedel har 
planerats in i årets planerade underhåll och behöver tilldelas åtgärden.  

Arbetet planeras vara klart i oktober 2021 och investeringen avslutas i november 2021. Det är dock 

möjligt att leverantörer för konstgräsplaner kan vara fullbokade och genomförandet kan komma att 
behöva senareläggas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ianspråkta ur investeringsramen 
verksamhetslokaler – planerat underhåll för att byta konstgräsplanen på Kvarnängens idrottsplats. 

Beslut enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning punkt 3.14 – Beslut om 
reinvesteringar/underhåll inom budgetram 
______ 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut – Konstgräsplan Kvarnängens IP 

Skickas till 
Akten 

Controller 

Projektledare 
Fastighetsavdelningens stab 

Sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen.



 

PROTOKOLL Sida 23(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 185/21 KS/2021/0354/106 

SKR utvecklingsnätverk – medborgardialog 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Nynäshamns kommun deltar i Sveriges kommuners och regioners utvecklingsnätverk om 
medborgardialog som ska genomföras perioden september 2021 – januari 2023  

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utse projektorganisation och styrgrupp samt 
ta fram ett internt projektdirektiv 

Ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner har sedan 2006 arbetat med medborgardialog där syftet är att 

stödja kommunernas och regioners utveckling av medborgardialogen för att stärka den 

representativa demokratin. 
 

För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen 
hos medborgarna visar erfarenheter att kommuner och regioner behöver utveckla system där 

medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och utgöra ett underlag för beslut. 

 
Syftet är, dels att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och sakkunskaper, dels 

att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system och det samhällsuppdrag som kommuner och 
regioner har, dels att öka förutsättningarna för att minska spänning i samhället och därmed skapa 

mer socialt hållbara samhällen. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Nynäshamns kommun deltar i Sveriges kommuners och regioners utvecklingsnätverk om 

medborgardialog som ska genomföras perioden september 2021 – januari 2023  

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utse projektorganisation och styrgrupp 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att förvaltningen får i 
uppdrag att ta fram internt projektdirektiv. 

_____ 

Skickas till 
Akten 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 187/21 KS/2021/0373/432 

Svar på remiss - Anmälan om miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Älby 2:3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som kommunens 
remissvar. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) har den 29 april 2021 tagit emot en anmälan om 

miljöfarlig verksamhet på fastigheten Älby 2:3 i Nynäshamns kommun från Nynäs-Ösmo Produktion 
AB. Anmälan har kompletterats den 29 juni 2021.  

Syftet med den anmälda verksamheten är att på sikt kunna flytta den verksamhet som bolaget i 

dagsläget bedriver vid Kalvö återvinningsanläggning till den aktuella lokaliseringen. Det tilltänkta 
verksamhetsområdet har en area och cirka 5 hektar och är lokaliserat strax väster om väg 73.  

Verksamheten kommer innefatta återvinning/krossning av berg, schaktmassor, jord, betong, asfalt 
samt flisning av trä. Dessutom planeras verksamheten innefatta utsortering av annat material; 

såsom metall, elavfall och plast, samt lagring och saluhållning av naturgrus. Verksamhetstiden 
planeras bli 10 år. Av bilagda handlingar framgår anmälan mer i detalj.  

Nynäshamns kommun har nu fått möjlighet att yttra sig i ärendet innan förbundet gör en slutgiltig 
bedömning.  

Förvaltningen har till detta remissyttrande inhämtat synpunkter från samhällsbyggnadsnämndens 
plan- och bygglovsavdelning och VA-avdelningen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som kommunens 
remissvar.  

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

Beslutsunderlag 
Kommunens yttrande 

Begäran om komplettering 

Anmälan C-verksamhet  
Bilaga 1, Verksamhetsbeskrivning, Älby 

Bilaga 2, karta och sektioner Älby 
Bilaga 3, Bullerutredning, Älby 

Bilaga 4, Dagvattenberäkning och dimensionering av dagvattendamm 

Bilaga 1, Beskrivning av GV-rör samt lodning  
Bilaga 2, Älby hydrogeologi 
Komplettering till anmälan om miljöfarlig verksamhet   

Skickas till 
Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 188/21 KS/2021/0264/400 

Svar på remiss - Hållbarhetsstrategi för Region Stockholm 

2022 - 2027 

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

Ärendet 
Region Stockholm har arbetat fram ett förslag till Hållbarhetsstrategi för perioden 2022–2027. 

Hållbarhetsstrategin ska gälla för Region Stockholms nämnder och bolag och utgöra en plattform för 
samlad styrning och vidareutveckling av regionens hållbarhetsarbete. Hållbarhetsstrategin utgår från 

regionens hållbarhetspolicy och anger prioriteringar under åren 2022–2027 för att nå önskat 
resultat.  
 

Syftet med Region Stockholms hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi 2022–2027 är att tydliggöra 
ambitionerna inom hållbarhetsområdet och möjliggöra ett sammanhållet arbete när det gäller social, 

miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Arbetet med hållbarhet ska minska organisationens 
miljöpåverkan, öka den sociala hållbarheten samt bidra till risk- och kostnadssänkningar.  
  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens yttrande som 

kommunens remissvar.   

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

______ 

Beslutsunderlag 
Remissversion hållbarhetsstrategi för Region Stockholm  

Kommunens yttrande 

Skickas till 
Akten 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 26(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 189/21 KS/2021/0189/049 

Svar på väckande av ärende - Värdering av fast egendom 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar. 

Protokollsanteckning 
Förvaltningens svar återfinns i som bilaga i ärende KS/2021/0189/049–3. 

Ärendet 
Sorundnet förslår en värdering av byggnader inklusive lokaler och anläggningar samt markinnehav. 

Som förslag från Sorundanet har en bilaga bifogats ärendet där uppgifter såsom tillgångens yta, 

bokfört värde och nyanskaffningsvärdet redovisas och summeras. Kommunstyrelseförvaltningen har 
tagit fram en sammanställning och haft intern dialog om förutsättningarna för svaret.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar. 
 

______ 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning  

Sorundanets väckta ärende och dess bilaga 
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 27(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 190/21 KS/2021/0080/008 

Svar på väckt ärende om bastu i Lövhagen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beakta frågan om Bastu i Lövhagen i arbetet med 

utvecklingsplanen för Lövhagen. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har väckt ett ärende om att renovera alternativt riva den före detta 

bastubyggnaden på Lövhagen och möjliggöra för allmänheten att nyttja en bastu samt 
omklädningsrummet. 

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig i ärendet, Kfn § 76/2021, och förklarat att ärendet bäst 
hanteras i det kommande arbetet i utvecklingsplan för Lövhagen, KS § 137/2021.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att beakta frågan om Bastu i Lövhagen i arbetet med 
utvecklingsplanen för Lövhagen. 
 

______ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Kfn § 76/2021 

Protokollsutdrag, KS § 135/2021 
Protokollsutdrag, KS § 137/2021 
 

Skickas till 
Akten 

 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 28(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 191/21 KS/2021/0252/061 

Svar på e-förslag - Rädda kommunens restauranger 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget ”Rädda kommunens restauranger” vara besvarat. 

Ärendet 
Många företag, särskilt inom besöksnäringen, har drabbats hårt av bland annat nödvändiga 

restriktioner kopplat till coronapandemin. Med anledning av detta inkom den 2 maj 2021 e-förslaget 
”Rädda kommunens restauranger”. I e-förslaget föreslås ett antal åtgärder som Nynäshamns 

kommun kan vidta för att stötta kommunens restauranger och hjälpa dem att överleva pandemin. 
Dessa är följande: 

 

- Betala tillbaka 2020 års tillsynsavgifter och inte ta ut avgift för 2021 
- Förläng avgiftsbefrielsen för markupplåtelse för uteserveringar så länge som restriktionerna 

kvarstår 
- Subventionera lokalhyror där kommunen har ägarinflytande 

- Tillåt restauranger att fortsätta ha öppet efter klockan 20.30, men sluta servera alkohol 

klockan 20.00 (eller 22.00 om gränsen går tillbaka till det) 
 

Den 16 juni 2021 § 228 beslutade kommunstyrelsen att överlämna e-förslaget ”Rädda kommunens 
restauranger” till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och beredning av förslag till 

beslut. Nu återkommer förvaltningen med förslaget att kommunstyrelsen anser e-förslaget besvarat 

då förvaltningen anser att åtgärdspunkterna i förslaget redan är genomförda eller hanteras i andra 
pågående processer. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse e-förslaget ”Rädda kommunens restauranger” vara besvarat 
_____ 

Beslutsunderlag 
E-förslag ”Rädda kommunens restauranger” 

Skickas till 
Akten 
  



 

PROTOKOLL Sida 29(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 192/21 KS/2021/0262/061 

Svar på E-förslag om att bygga simhall på Estö 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser E-förslaget som besvarat. 

Ärendet 
Ett E-förslag om att bygga en simhall på Estö, Nynäshamns tätort, har lämnats till kommunen. 

Kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska beredas av förvaltningen, KS § 228/2021.  
 

Angående ny simhall har kommunstyrelsen sedan tidigare uppdragit till förvaltningen att genomföra 
en lokaliseringsutredning inom Ösmo, KS § 65/2020. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av att 

frågan om var Vanstaskolans ersättning ska ligga har prioriterats högre. Kommunen undersöker för 

närvarande inte lämpliga lokaliseringar i Nynäshamn.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser E-förslaget som besvarat. 
_______ 

Beslutsunderlag 
E-förslag – Bygg en simall på Estö 

Protokollsutdrag, KS § 65/2020 
Protokollsutdrag, KS § 228/2021 
 

Skickas till 
Akten 

 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 30(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 193/21 KS/2021/0019/109 

Inkomna e-förslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare utredning och 
beredning av förslag till beslut: 

1. Badplats på Strandvägen 
2. Idéskiss banantorget 

4. Bergfast brygga vid Lövhagsviken 
 

2. inte överlämna e-förslag nedan för vidare utredning, e-förslag avvisas och överlämnas till 

Trafikverket: 
3. Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda  

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit 3 e-förslag under perioden 17 maj – 1 augusti 2021. E-

förslagen har varit publicerade under 3 månader och fått 30 röster eller fler. Kommunstyrelsen 

beslutar huruvida förvaltningen ska påbörja en vidare utredning av e-förslaget eller ej.  
 

E-förslagen innehåller följande information och förslag: 
1. Badplats på Strandvägen 

Antal röster: 37 

2. Idéskiss banantorget 
Antal röster: 73 

3. Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda 
Antal röster: 64 

4. Bergfast brygga vid Lövhagsviken 
Antal röster: 55 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. överlämna nedanstående e-förslag till kommunstyrelseförvaltningen för vidare 

utredning och beredning av förslag till beslut: 
1. Badplats på Strandvägen 

2. Idéskiss banantorget 

4. Bergfast brygga vid Lövhagsviken 
 

2. inte överlämna e-förslag nedan för vidare utredning, e-förslag avvisas och 
överlämnas till Trafikverket: 

3. Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda  

Beslutsunderlag 
E-förslag – Badplats på Strandvägen 

E-förslag – Idéskiss banantorget 
E-förslag – Övergångsställe vid busshållplatsen Torp Sorunda 

E-förslag – Bergfast brygga vid Lövhagsviken 
 

Skickas till 
Akten 



 

PROTOKOLL Sida 31(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 194/21   

Personalfrågor  

1. Framtagande av kravprofil förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Personalchef Linn Marsten informerar om att kravprofilen för förvaltningschef till barn- och 
utbildningsförvaltningen tas fram tillsammans med Source, kommunstyrelsens arbetsutskott är 
välkomna att delta i framtagandet. 

2. Information om svar till arbetsmiljöverket 
Personalchef Linn Marsten informerar om att arbetsmiljöverket var på besök i våras, kommunen fick 

bra betyg men med vissa kompletteringar. Personalavdelningen har arbetat fram ett svar till 
arbetsmiljöverket, svaret behandlas nu med facken. 

3. Information om den politiska rollen 
Personalchef Linn Marsten informerar om upplägget för workshopen om den politiska rollen.  



 

PROTOKOLL Sida 32(32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-19  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 196/21        KS/2021/0215/259 

Övriga frågor 

1. Ordförandeförslag Hamngatan 34 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder för att 

avlägsna det vägreservat som löper i Vikingavägens förlängning mellan Hamngatan och Nynäsvägen 
och andra ev. nödvändiga åtgärder som möjliggör att kommunens fastighet Bogsprötet 1, 
Hamngatan 34, kan utvecklas eller säljas. 

Ärendet 
Ordförandeförslaget biläggs protokollet som bilaga A. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra till förvaltningen att vidta 

nödvändiga åtgärder för att avlägsna det vägreservat som löper i Vikingavägens förlängning mellan 

Hamngatan och Nynäsvägen och andra ev. nödvändiga åtgärder som möjliggör att kommunens 
fastighet Bogsprötet 1, Hamngatan 34, kan utvecklas eller säljas. 

Skickas till 
Akten 
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