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Malin Söderlund

Sida 1

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Beslutande
Patrik Isestad (S)
Harry Bouveng (M)
Donald Löfving (SD)
Anna Ullström (S)
Aline Varre (SN)
Agneta Tjärnhammar (M)
Emilia Orpana (SD)
Ola Hägg (S)
Nicholas Nikander (L), ordförande
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M)
Elenore Österberg (V)
Maria Gard Günster (C)
Johan Forsman (S) tjänstgör istället för Inger Andersson (S)
Marcus Svinhufvud (M)
Antonella Pirrone (KD)
Lena Dafgård (SN)
Emma Solander (MP)
Jean-Claude Menot (SD)
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S)
Greta Olin Landström (PPiN)
Håkan Svanberg (M)
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande
Klas Rydström (SD)
Agneta Hagström (M)
Daniel Adborn (L)
Henrik Persson (S)
Per Ranch (SN)
Ginger Eriksson (M) tjänstgör istället för Per Malmsten (M)
Björn Larsson (SD)
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S)
Anton Gunnarsson (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C)
Fredrik Sönnergren (M) 1:e vice ordförande
Johnny Edholm (S)
Erik Runeborg (SD)
Gunnel Jonsson (M)
Jan-Erik Ljusberg (SN)
Roland Junerud (S)
Noomi Hertzberg Öberg (KD)
Bengt Holwaster (MP)
Jimmy Norell (M)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Ej tjänstgörande ersättare
Johan Gillqvist (M)
Fredrik Brodin (M)
Anders Karlsson (M)
Sophia Stureson (L)
Anna Eklund (L)
Bengt-Göran Petersson (KD)
Rodrigo-German Araya de Castilla (MP)
Johann Wolf (SD)
Lars Herling (SD)
Wiweca Stålbrandt Åhlund (SD)
Hans Owe Krafft (SN)
Micael Kaarlenkaski (SN)
Robert Norberg (PPiN)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 13

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter.
_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 14

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 31 januari 2019.
Tillkännagivandet infördes i Nynäshamns Posten den 5 februari 2019.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 1 februari 2019.
_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 15

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Ullström (S) och Daniel Adborn (L) att tillsammans med
ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 21 februari 2019 klockan 18.00.
_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 16

KS/2019/0010/102

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. entlediga Monica Stålborg Billberg (MP) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
2. entlediga Eva Westin Gustafsson (V) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendet
KS/2018/0010/102-30
Monica Stålborg Billberg (MP) har den 20 december 2018 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
KS/2019/0010/102-2
Eva Westin Gustafsson (V) har den 16 januari 2019 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
_______________

Skickas till:

Akten
Troman
Monica Stålborg-Billberg
Eva Westin-Gustafsson
HR-avdelningen
Länsstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 17

KS/2019/0008/102

Valärenden
Rättelse av protokoll 2018-12-12, § 226 - Val av ombud och ersättare
för ombud i Vårljus AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om rättelse av protokoll daterat 2018-12-12, § 226. Beslutet rättas till
följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023
utse följande ombud och ersättare för ombud i Vårljus AB:
Ombud
Annie Östlingsson (M)
Ersättare för ombud
Henrik Persson (S)

Ärendet
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) informerade om att kommunfullmäktige i ett
tidigare valärende från 2018-12-12 § 226 beslutat om fel valperiod. Korrekt valperiod för ombud och
ersättare för ombud ska vara från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023. De
valda, ombudet och ersättare för ombud, kvarstår i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut.

Yrkanden
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar på en rättelse av protokoll daterat 2018-12-12, § 226. Beslutet bör rättas
till följande lydelse: Kommunfullmäktige beslutar att från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie
årsstämma 2023 utse följande ombud och ersättare för ombud i Vårljus AB:
Ombud
Annie Östlingsson (M)
Ersättare för ombud
Henrik Persson (S)

Proposition
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: bifall eller avslag till Agneta Tjärnhammars
(M) förslag om rättelse av protokoll daterat 2018-12-12, § 226.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 17

KS/2019/0008/102

Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Agneta Tjärnhammars (M) yrkande om rättelse av protokoll
daterat 2018-12-12, § 226. Beslutet rättas till följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att från ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2023
utse följande ombud och ersättare för ombud i Vårljus AB:
Ombud
Annie Östlingsson (M)
Ersättare för ombud
Henrik Persson (S)

_____________________
Skickas till:
Akten
Troman
De valda
Vårljus AB
Socialförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 18

KS/2018/0042/008

Revisorerna
Sara Frykman (M) informerar om att ”den nya gruppen” och ”den gamla gruppen” av revisorerna arbetar
parallellt. Den gamla gruppen har summerat och gjort en analys av den gamla mandatperioden som
redovisning i årsredovisningen medan den nya gruppen har haft den överläggning tillsammans med
kommunfullmäktiges presidium som de ska ha minst en gång per år. I överläggningen har revisorerna
och kommunfullmäktiges presidium diskuterat om hur arbetet framöver ska ske.
En viktig uppgift som revisorerna har är protokollsläsning och därför har arbetet kring detta delats upp,
se nedan. Nämndansvariga revisorer fördjupar sig i nämnden. Revisorerna kommer i samråd med
nämnden även kunna erbjuda utbildningar.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN): Bernt Högberg (M) och Kenneth Åhs (S)
Barn- och utbildningsnämnden (BUN): Göran Palmedal (M) och Karin Ferm (SD)
Kultur- och fritidsnämnden (KFN): Göran Palmedal (M) och Karin Ferm (SD)
Socialnämnden (SON): Anders Engström (S) och Sara Frykman (M)
Kommunstyrelsen (KS): samtliga revisorer
Kommunfullmäktige (KF): samtliga revisorer
Sara Frykman (M) informerar även om de tre nya granskningarna som är klara samt om när och hur de
önskar återkoppling kring dessa:
 Granskning av kommunens planberedskap - KS/2019/0104/210-1
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - KS/2019/0117/007-1
 Granskning av intrångsskydd - KS/2019/0116/007-1
____________________
Skickas till:
Akten
Revisorerna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 19

KS/2019/0006/101

Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden har noterats.
____________________
Skickas till:
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 20

Inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande ett nytt
äldreboende i Ösmo Centrum för att få närhet till kollektivtrafik.
2. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget
gällande ombyggnation av ishallen.
3. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget
gällande 8 nya parkeringsplatser vid Segersängs pendeltågstation.
4. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget
gällande att anordna en hundrastgård i Ösmo.
5. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om
att förvandla fasaden på sjukhuset med färg, finns en teknik så det ser ut som stenblock.
6. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om
att flytta anslagstavlan vid Oskarsbron närmare Strandvägen.
7. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om
att starta ett projekt med växthus för att möta framtidens behov av resurssnåla odlingar.
8. Till kultur- och fritidsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om att dela ut
en utmärkelse till Spelmannen Gert Höglind.
9. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om
att det skulle finnas hundburar utanför affärerna så hundägare kan lämna sina hundar på ett
säkrare sätt.

Ärendet
KS/2018/0453/061-1
Medborgarförslag från
om ett nytt äldreboende i Ösmo Centrum för att få närhet till
kollektivtrafik. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0455/061-1
Medborgarförslag från
om en tillbyggnad med solceller på taket samt ändring av
layouten på befintlig byggnad för att optimera nyttjandet av ishallen och lokalerna men även underlätta
accessen till och från byggnaden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 20
KS/2018/0518/061-1
Medborgarförslag från
om att addera 8 parkeringsplatser vid Segersängs
pendeltågsstation genom att omlokalisera miljöstationen till småhusområdets parkeringsplats,
omlokalisera rörelsehindrade parkeringsplatserna en aning, tillåta parkering längs villastaket vid
stationsparkeringen samt att skylten vändplan avlägsnas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0444/061-1
Medborgarförslag från
och
om att anordna en hundrastgård i Ösmo.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0490/061-1
Medborgarförslag från
om att förvandla fasaden på sjukhuset med färg, finns en
teknik så det ser ut som stenblock. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget
delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0525/061-1
Medborgarförslag från
om att flytta anslagstavlan vid Oskarsbron närmare
Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0172/061-1
Medborgarförslag från
om att starta ett projekt med växthus för att möta framtidens
behov av resurssnåla odlingar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0315/061-1
Medborgarförslag från
om att dela ut en utmärkelse till Spelmannen Gert Höglind.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.
KS/2018/0529/061-1
Medborgarförslag från
och
om att det skulle finnas hundburar utanför
affärerna så hundägare kan lämna sina hundar på ett säkrare sätt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Yrkanden
Ola Hägg (S) yrkar på bifall i enlighet med förvaltningens förslag förutom gällande beslutspunkt 1. Ola
Hägg (S) yrkar att beslutanderätten för medborgarförslaget om ett nytt äldreboende i Ösmo centrum ska
delegeras till kommunstyrelsen.
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till Ola Häggs (S) förslag till beslut.

Proposition
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag eller bifall till Ola Häggs (S) förslag om att kommunfullmäktige ändrar beslutsinstans i
beslutspunkt 1 från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-14
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Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ola Häggs (S) förslag till beslut om att bifalla förvaltningens
förslag till beslut med ändring av beslutsinstans i beslutspunkt 1 till kommunstyrelsen.
____________________
Skickas till:
Akten
Förslagsställare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 21

KS/2018/0006/101

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2017/0365/061
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december att bifalla medborgarförslaget om att anordna kurser i
hjärt- och lungräddning (HLR) för seniorer bosatta i Nynäshamns kommun.
KS/2019/0008/102-3
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 januari
2019. Ny ersättare för Miljöpartiet de gröna är Monica Stålborg Billberg, avgående ersättare Bernt
Månsson.
KS/2019/0008/102-4
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 15 januari
2019. Ny ersättare för Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun är Robert Norberg, avgående ersättare
Britt-Marie Jacobsson.
____________________
Skickas till:
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 16

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 22

KS/2018/0014/101

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges
sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. interpellationen om hur eleverna i Sorundas och Ösmos skolor ska få plats väcks och besvaras
skriftligen till nästa sammanträde.
2. interpellation om föräldrastödsprogram väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde.

Ärendet
KS/2019/0014/101-2
Lena Dafgård (SN) har den 4 februari 2019 inkommit med en interpellation ställd till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande tillika kommunalråd Daniel Adborn (L) om hur eleverna i
Sorundas och Ösmos skolor ska få plats.
KS/2019/0014/101-3
Henrik Persson (S) har den 14 februari 2019 inkommit med en interpellation ställd till socialnämndens
ordförande tillika kommunalråd Antonella Pirrone (KD) om föräldrastödsprogram.
_________________________
Skickas till:
Akten
Lena Dafgård
Daniel Adborn
Henrik Persson
Antonella Pirrone

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 23

KS/2018/0284/214

Antagande av detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del
av Nynäshamn 2:33
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna granskningsutlåtandet.
2. Anta detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 enligt 5 kap 27 § Plan- och
bygglagen (2010:900).

Reservationer och särskilda yttranden
Emma Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande särskilda
yttrande:
”Vi i Miljöpartiet ställer oss frågande till lämpligheten att tillåta en drivmedelsstation i den planerade
detaljplanen. Vi anser att det finns bättre lämpade ställen för en drivmedelsstation där trafiksituationen är
bättre och där säkerheten för allmänheten samt trafikanter samt närliggande bebyggelse är betydligt
högre.”
Elenore Österberg (V) reserverar sig mot beslutet med och lämnar följande särskilda yttrande:
”Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att bevilja detaljplanen 2:32 och 2:33 på grund av bristande
information kring hur kommunen säkerställer såväl miljö- som trafiksituationen utifrån den
miljöbedömning som gjorts. Det finns för många frågetecken i handlingarna för att Vänsterpartiet ska
känna sig trygga i att delta i beslutet.”

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013, § 35, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att upprätta detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl., utbyggnad av reningsverket i nordöstra
Nynäshamn enligt plan- och bygglagen och att förvaltningen avgränsar planområdet. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram
samrådshandlingar i maj 2014. Detaljplanen var ute på samråd juni-augusti 2014.
Planområdet innefattade till och med samråd fastigheterna Lamellen 1, Kalvö 1:13, Kalvö 1:27, Kalvö
1:26, Nynäshamn 2:32 och Nynäshamn 2:33 vars syfte var att möjliggöra utbyggnad av
avloppsreningsverket i Nynäshamn. Efter samråd av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl. har
planområdet delats upp i två olika detaljplaner. En detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn
2:33 samt en detaljplan för Kalvö 1:13, Kalvö 1:26, Lamellen 1 och del av Nynäshamn 2:33. Detta för att
tydliggöra syftena med planerna. Syftet med detaljplanen för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn
2:33 är att möjliggöra exploatering av de aktuella fastigheterna med småindustri och obemannad
drivmedelstation.
Planområdet ligger inom Nynäshamns nordöstra del, öster om infartsvägen, väg 73 och strax söder om
raffinaderiområdet, ca 1 km från Nynäshamns centrum.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 23

KS/2018/0284/214

Granskningshandlingar har upprättats i maj 2018 och granskning ägde rum 30 maj 2018 – 24 juni 2018.
Synpunkter under granskningen berörde bland annat risker inom och utom planområdet och
markföroreningar. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats den 9 november 2018.
Utlåtandet redovisar inkomna yttranden med förvaltningens kommentarer och ställningstagande.
Planhandlingarna har uppdaterats till antagandehandlingar. Yttranden under granskningen har lett till ett
fåtal justeringar och förtydliganden och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
detaljplanen inte behöver gå ut på en ytterligare granskning.
Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Förvaltningens förslag till beslut
Under förutsättning att detaljplanen godkänns av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 december
2018, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att:
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplanen för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och
bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Godkänna granskningsutlåtandet
2. Anta detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 enligt 5 kap 27 § Plan- och
bygglagen (2010:900).
Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 januari 2019, § 11.
Kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 december 2018, § 282.
_____________
Skickas till:
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Planchef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 19

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 24

KS/2018/0283/214

Överenskommelse om fastighetsreglering - del av
Nynäshamn 2:33
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna villkoren i avtalet ”Överenskommelse om fastighetsreglering” mellan Nynäshamns
kommun och Pärlefar AB gällande del av fastighet Nynäshamn 2:33
2. Bemyndiga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef att underteckna avtal och
andra relevanta dokument för att kunna fullfölja affären
3. Beviljar investeringsmedel på 4,5 miljoner kr för inköp av mark enligt avtalet. Finansiering sker
genom att ta i anspråk 4,5 miljoner kr ur 2019 års investeringsram för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Vatten och avlopp
4. Beslutspunkt 1-3 gäller endast under förutsättning att Kommunfullmäktige antar detaljplan för
reningsverket 2014-0412 genom beslut som vinner laga kraft.

Reservation och särskilda yttranden
Emma Solander (MP) och Bengt Holwaster (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande särskilda
yttrande:
”Vi i Miljöpartiet ställer oss frågande till lämpligheten att tillåta en drivmedelsstation i den planerade
detaljplanen. Vi anser att det finns bättre lämpade ställen för en drivmedelsstation där trafiksituationen är
bättre och där säkerheten för allmänheten samt trafikanter samt närliggande bebyggelse är betydligt
högre.”

Ärendet
Nynäshamns reningsverk kommer att utvecklas i takt med att invånarna i kommunen blir fler. För att
säkerställa att mark finns för framtida utbyggnad av reningsverket tas en ny detaljplan, 2014-0412, fram.
Markområdet mellan reningsverket och väg 73 är i detaljplanen utpekat som skydd mot störning från
reningsverket samt trafikområde. Berget och vegetationen ska bevaras. För att få full kontroll på marken
avser kommunens VA-avdelning att köpa in marken. Markområdet regleras över från Pärlefar AB till
kommunen enligt avtalet ”Överenskommelse om fastighetsreglering” gällande del av fastighet
Nynäshamn 2:33. Köpesumman är 4 241 000 kr och investeringsmedel på 4,5 miljoner kr begärs för
köpet. Investeringen innebär en räntekostnad på 78 750 kr första året som finansieras genom VAanläggningsavgifter och brukningsavgifter. Avtalet innebär även servitut för väg och VA-ledningar samt
att VA-avdelningen står för kostnader för omläggning av VA-ledningar på kvarvarande Nynäshamn 2:33.
Det innebär ytterligare investeringar som skrivs fram senare.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna villkoren i avtalet ”Överenskommelse om fastighetsreglering” mellan Nynäshamns
kommun och Pärlefar AB gällande del av fastighet Nynäshamn 2:33

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 20

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Kf § 24

KS/2018/0283/214

2. Bemyndiga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef att underteckna avtal och
andra relevanta dokument för att kunna fullfölja affären
3. Beviljar investeringsmedel på 4,5 miljoner kr för inköp av mark enligt avtalet. Finansiering sker
genom att ta i anspråk 4,5 miljoner kr ur 2019 års investeringsram för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Vatten och avlopp
4. Beslutspunkt 1-3 gäller endast under förutsättning att Kommunfullmäktige antar detaljplan för
reningsverket 2014-0412 genom beslut som vinner laga kraft.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna villkoren i avtalet ”Överenskommelse om fastighetsreglering” mellan Nynäshamns
kommun och Pärlefar AB gällande del av fastighet Nynäshamn 2:33
2. Bemyndiga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef att underteckna avtal och
andra relevanta dokument för att kunna fullfölja affären
3. Beviljar investeringsmedel på 4,5 miljoner kr för inköp av mark enligt avtalet. Finansiering sker
genom att ta i anspråk 4,5 miljoner kr ur 2019 års investeringsram för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Vatten och avlopp
4. Beslutspunkt 1-3 gäller endast under förutsättning att Kommunfullmäktige antar detaljplan för
reningsverket 2014-0412 genom beslut som vinner laga kraft.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2019, § 3.
_____________
Skickas till:
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
VA- och renhållningschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m.fl. Utbyggnad
av reningsverket i nordöstra Nynäshamn. Beslut om
antagande.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Strandskyddet upphävs inom detaljplanen enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1, 3 och 4.
3. Detaljplanen för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl. Utbyggnad av reningsverket i nordöstra
Nynäshamn antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Protokollsanteckning
Lena Dafgård (SN), Aline Varre (SN), Per Ranch (SN) och Jan-Erik Ljusberg (SN) vill föra följande
anteckning till protokollet:
”Att exploateringsavtalet beaktas, så att det inte glöms bort. Om exploateringsavtalet är gällande, ska det
införas i en budget för VA-kollektivet.”

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013, § 35, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att upprätta detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl., utbyggnad av reningsverket i nordöstra
Nynäshamn enligt plan- och bygglagen och att förvaltningen avgränsar planområdet. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram
samrådshandlingar i maj 2014. Detaljplanen var ute på samråd juni-augusti 2014.
Planområdet innefattade till och med samråd fastigheterna Lamellen 1, Kalvö 1:13, Kalvö 1:27, Kalvö
1:26, Nynäshamn 2:32 och Nynäshamn 2:33 vars syfte var att möjliggöra utbyggnad av
avloppsreningsverket i Nynäshamn. Efter samråd av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl. har
planområdet delats upp i två olika detaljplaner. En detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn
2:33 samt en detaljplan för Kalvö 1:13, Kalvö 1:26, Lamellen 1 och del av Nynäshamn 2:33. Detta för att
tydliggöra syftena med planerna. Syftet med detaljplanen för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl. är att
möjliggöra utbyggnad av kommunens avloppsreningsverk, (ARV) och säkerställa dess verksamhet. I
detaljplanen inryms även reningsverkets befintliga anläggning.
Planområdet ligger inom Nynäshamns nordöstra del, öster om infartsvägen, väg 73 och strax söder om
raffinaderiområdet, ca 1 km från Nynäshamns centrum.
Strandskyddet är sedan tidigare upphävt i den gällande detaljplanen, Dp 747. För ett genomförande av
planförslaget måste strandskyddet upphävas på nytt i nu aktuell detaljplan, då det återinträder i och med
att gällande detaljplan ersätts av en ny. Området där strandskyddet avses att upphävas har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Reningsverket måste för
sin funktion ligga vid vattnet och det behovet kan inte tillgodoses utanför området. Området behöver
också tas i anspråk för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras
utanför området.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 22

Sammanträdesdatum 2019-02-14

Granskningshandlingar har upprättats i maj 2018 och granskning ägde rum 30 maj 2018 – 24 juni 2018.
Synpunkter under granskningen berörde bland annat risker inom och utom planområdet och
markföroreningar. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats den 27 november 2018.
Utlåtandet redovisar inkomna yttranden med förvaltningens kommentarer och ställningstagande.
Planhandlingarna har uppdaterats till antagandehandlingar. Yttranden under granskningen har lett till ett
fåtal justeringar och förtydliganden och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
detaljplanen inte behöver gå ut på en ytterligare granskning.
Detaljplanen handläggs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att:
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Strandskyddet upphävs inom detaljplanen enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1, 3 och 4.
3. Detaljplanen för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl. Utbyggnad av reningsverket i nordöstra
Nynäshamn antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att:
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Strandskyddet upphävs inom detaljplanen enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § punkt 1, 3 och 4.
3. Detaljplanen för Lamellen 1, Kalvö 1:13 m. fl. Utbyggnad av reningsverket i nordöstra
Nynäshamn antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2019, § 4.

Yrkanden
Daniel Adborn (L), Patrik Isestad (S), Harry Bouveng (M) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____________
Skickas till:
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
VA- och renhållningschef
Planchef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 23
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Kf § 26

KS/2018/0417/001

Centralisering av kommunikationsfunktionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om:
1. En centralisering av kommunikationsfunktionerna till kommunstyrelseförvaltningen
2. En överföring av budget till kommunstyrelsen för kostnaderna för de tjänster som
omfattas flyttas från förvaltningarna till kommunstyrelseförvaltningen
(kommunikationsenheten).

Ärendet
Nynäshamns kommun har en centraliserad och sammanhållen organisation för de flesta styrande och
stödjande processerna. Detta gäller t.ex. kansli, ekonomi och HR.
Det saknas dock inom kommunikationsområdet. Kommunstyrelseförvaltningens kommunikationsenhet
ansvarar för den kommunövergripande kommunikationen samt äger, samordnar och utvecklar
kommunens övergripande kommunikationskanaler. Övriga förvaltningar har egna kommunikatörer.
Genom att centralisera kommunikatörerna till kommunstyrelseförvaltningen från övriga förvaltningar
skapas förutsättningar för en sammanhållen personalförsörjning och kompetensutveckling inom
kommunikationsområdet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om:
1. En centralisering av kommunikationsfunktionerna till kommunstyrelseförvaltningen
a) 1st kommunikatör 100% från barn- och utbildningsförvaltningen
b) 1st kommunikatör 100% från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
c) 1st kommunikatör 50% från socialförvaltningen
2. En överföring av budget till kommunstyrelsen för kostnaderna för de tjänster som
omfattas flyttas från förvaltningarna till kommunstyrelseförvaltningen
(kommunikationsenheten).

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om:
1. En centralisering av kommunikationsfunktionerna till kommunstyrelseförvaltningen
2. En överföring av budget till kommunstyrelsen för kostnaderna för de tjänster som
omfattas flyttas från förvaltningarna till kommunstyrelseförvaltningen
(kommunikationsenheten).
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2019, § 5.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____________
Skickas till:
Akten
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Näringslivschef

Justerarsignaturer

barn- och utbildningsförvaltningen
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
socialförvaltningen
kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Kf § 27

KS/2018/0504/003

Revidering av reglemente för det kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till revidering av reglemente för det
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Revideringen gäller från och med att beslutet vunnit laga
kraft.

Ärendet
HSO i Stockholms län, (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) är ett partipolitiskt och religiöst
obundet samarbetsorgan för 44 länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Ett antal av de
funktionshinderföreningar som finns representerade i det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är
anslutna till samarbetsorganet. HSO har med uppdrag från föreningarna bland annat rätt att nominera
representanter till rådet. Rättigheten finns reglerad i rådets reglemente.
Med anledning av att HSO i Stockholms län nu mer bytt namn till Funktionsrätt Stockholms län föreslår
kommunstyrelseförvaltningen en korrigering i reglementet för det kommunala rådet för
funktionshinderfrågor där namnet byts ut och ersätts med det nya.

Förvaltningens förslag till beslut
Den ändring som föreslås förekommer i 5 § i rådets reglemente gällande sammansättning. (tillägg är
markerat med rött och den mening som plockas bort har markerats med genomstruken text):

Lokalförening eller länsorganisation som bedriver verksamhet i kommunen för personer med
funktionsnedsättning har rätt att utse en ledamot och en ersättare till det kommunala rådet för
funktionshinderfrågor. HSO i Stockholms län Funktionsrätt Stockholms län samordnar nomineringarna för
medlemsorganisationer anknutna till HSO i Stockholms län Funktionsrätt Stockholms län.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till revidering av
reglemente för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Revideringen föreslås gälla från och med
att beslutet vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till revidering av reglemente
för det kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Revideringen gäller från och med att beslutet vunnit
laga kraft.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2019, § 9.
_____________
Skickas till:
Akten
Funktionsrätt Stockholms län
Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Kf § 28

Dnr KS/2018/0162/061

Svar på medborgarförslag angående förändring av
hantering av medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget anses vara besvarat.

Ärendet
Den 7 mars 2018 inkom ett medborgarförslag till Nynäshamns kommun om att förändra hur
medborgarförslag ska hanteras i syfte att avlasta tjänstemännen, ge större dignitet till förslag som
kommer upp till behandling och att öka möjlighet till diskussion och dialog. Förslagsställaren föreslår eförslag som ett sätt att hantera inkomna förslag från medborgare. E-förslag rekommenderades av
demokratiutredningen 2014 och har införts i många kommuner med önskad effekt åstadkommen. En
projektgrupp har i en handlingsplan inom ramen för kommunens digitaliseringsprojekt föreslagit att eförslag införs. Arbetet för att utreda hur införandet kan ske och vad som skulle krävas pågår för
närvarande. För utförligare information om utredningen av medborgarförslaget läs beslutsunderlag 3
Rapport – Ändrad hantering av medborgarförslag.
Det finns för närvarande en pågående utredning som syftar till att undersöka möjligheten att införa eförslag i Nynäshamns kommun. Eftersom att det redan utreds om det är möjligt att utöka våra e-tjänster
på det sätt som förslagsställaren föreslår bedömer förvaltningen att medborgarförslaget anses vara
besvarat.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses vara besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget anses vara besvarat.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 19 december 2018 § 284.
Kommunstyrelsen beslutade under ärendet även att för egen del uppdra till kommunstyrelseförvaltningen
att utarbeta ett förslag för införande av E-förslag i Nynäshamn.
______________________________
Skickas till:
Akten
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

