PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-03-14

Plats och tid
Folkets Hus, Nynäshamn 2018-03-14 kl. 19:00-22:29
Mötet ajournerades mellan kl. 20.19-20.30 samt 21.41-21.45.
Beslutande
Enligt förteckning
Icke tjänstgörande ersättare
Enligt förteckning

Paragrafer
§§ 32-56
Justeringens plats och tid
Kommunstyrelseförvaltningen 2018-03-22 kl. 18.00
Underskrifter

Nicholas Nikander (L)
ordförande

Gunnel Jonsson (M)
justerare

Leif Öbrink (L)
justerare

Yvonne Persson
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-03-14
Anslaget sätts upp: 2018-03-22
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens Kansliavdelning
Underskrift

Anslaget tas ned: 2018-04-13

Utdragsbestyrkande
Yvonne Persson
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-03-14

Beslutande
Ola Hägg (S)
Harry Bouveng (M)
Patrik Isestad (S) tjänstgör istället för Liselott Vahermägi (S)
Agneta Tjärnhammar (M)
Incan Löfstedt (SD)
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Thomas Johansson (S)
Bodil Toll (M)
Daniel Adborn (L)
Kristian Ek (MP)
Lena Dafgård (SN)
Miriam Malm (V)
Maria Schneider (S) till och med § 52 kl. 21.29
Kathe Nilsson (S) tjänstgör istället för Maria Schneider (S) från § 53
Georgios Tsiouras (M)
Maria Gard Günster (C)
Linda Walkeby (S)
Tiina Tsiouras (M)
Inger Andersson (S) tjänstgör istället för Whille Karlsson (S) 1:e vice ordförande
Greta Ohlin Landström (PPiN) tjänstgör istället för Rolf Hoffsten (PPiN)
Nicholas Nikander (L), ordförande
Gunnel Jonsson (M)
Bengt Holwaster (MP)
Johan Augustsson (S)
Rolf Åberg (SN)
Elenore Österberg (V) tjänstgör istället för Madelaine Sloot (V)
Fredrik Brodin (M)
Helen Sellström-Edberg (S)
Antonella Pirrone (KD)
Marcus Svinhufvud (M)
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Agneta Hagström (M)
Parwana Sohrabi (S)
Leif Öbrink (L)
Bernt Månsson (MP)
Ove Forsberg (S)
Fredrik Sönnergren (M) tjänstgör istället för Ralf Kullman (M), 2:e vice ordförande
Per Ranch (SN)
Eva Westin Gustafsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Ginger Eriksson (M)
Göran Briving (M)
Theresia Bergendahl (C)
Panagiota Pontikis (L)
Bo Persson (L)
Noomi Hertzberg Öberg (KD)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

Eva-Lena Nordberg (KD)
Kathe Nilsson (S) till och med § 52 sedan tjänstgörande
Robert Norberg (PPiN)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 32

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 38 ledamöter.

_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 33

Tillkännagivande (kungörelse) av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Tillkännagivande (kungörelse) av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla
den 23 februari 2018.
Tillkännagivandet infördes i Nynäshamns Posten den 6 mars 2018.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 mars 2018.
_________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 34

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunnel Jonsson (M) och Leif Öbrink (L) att tillsammans
med ordföranden justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 22 mars 2018
klockan 18:00.
______________________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sida 7

Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 35

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Björn Berntsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden.
Ärendet
2018/0010/102-10
Björn Berntsson (M) har den 20 februari 2018 inkommit med en avsägelse där han avsäger sig
sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
______
Skickas till:
B.Berntsson
Akten
Troman
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 36

Valärenden
1.

Val av ledamot till Styrviksvägens samfällhetsförening, för förvaltning
av Vansta ga:13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för åren 2018-2019 till styrelse för Styrviksvägens
samfällighetsförening utse Bo Persson (L) till ledamot.
Ärendet
Den 18 oktober 2017 tog Lantmäterimyndigheten i Stockholms län beslut om att bilda en
gemensamhetsanläggning med beteckning Vansta ga:13. Anläggningen består av tre
fastigheter ägda av kommunen och två fastigheter som ägs av två privata fastighetsägare.
Ändamålet med gemensamhetsanläggningen är att sköta och underhålla den väg som omfattas
av anläggningen innefattande vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma,
mötesplats, vändplats, vägmärke och vägbom.
I samband med att lantmäterimyndigheten tog beslut om att skapa Vansta ga:13 bildade
lantmäterimyndigheten även en samfällighetsförening med syfte att förvalta Vansta ga:13.
Föreningen består av kommunen och de två privata fastighetsägarna som är anslutna till
anläggningen.
I samfällighetsföreningens stadga anges att föreningens styrelse ska bestå av minst två (2) och
högst tre (3) ledamöter och högst en (1) suppleant. Styrelsen ska ha sitt säte i Nynäshamns
kommun.

Yrkanden
Agneta Tjärnhammar (M) vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, nominerar Bo
Persson (L) till ledamot för Styrviksvägens samfällighetsförening.
Proposition
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att för åren 2018-2019 utse Bo Persson (L),
, till ledamot för Styrviksvägens samfällighetsförening.
____________________________
Skickas till:

B.Persson
Styrviksvägens samfällighetsförening
Mark- och exploateringsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 36
2.

Val av revisor till Styrviksvägens samfällhetsförening, för förvaltning
av Vansta ga:13
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till Styrviksvägens samfällighetsförening utse Kenneth Åhs (S)
till revisor.
Ärendet
Den 18 oktober 2017 tog Lantmäterimyndigheten i Stockholms län beslut om att bilda en
gemensamhetsanläggning med beteckning Vansta ga:13. Anläggningen består av tre
fastigheter ägda av kommunen och två fastigheter som ägs av två privata fastighetsägare.
Ändamålet med gemensamhetsanläggningen är att sköta och underhålla den väg som omfattas
av anläggningen innefattande vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma,
mötesplats, vändplats, vägmärke och vägbom.
I samband med att lantmäterimyndigheten tog beslut om att skapa Vansta ga:13 bildade
lantmäterimyndigheten även en samfällighetsförening med syfte att förvalta Vansta ga:13.
Föreningen består av kommunen och de två privata fastighetsägarna som är anslutna till
anläggningen.
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse
en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant. Revisorerna ska överlämna en revisionsberättelse
till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

Yrkanden
Agneta Tjärnhammar (M) vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, nominerar
Kenneth Åhs (S) till revisor för Styrviksvägens samfällighetsförening.
Proposition
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att till styrelse för Styrviksvägens
samfällighetsförening utse Kenneth Åhs (S),
, till revisor.
____________________________
Skickas till:

K.Åhs
Styrviksvägens samfällighetsförening
Mark- och exploateringsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kf § 36
3.

Val till ledamot till Kultur- och fritidsnämnden ledamot
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Annie Östlingsson (M) till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden istället för Björn Berntsson (M).
Ärendet
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Annie Östlingsson (M),
, till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden istället för Björn Berntsson (M).
____________________________
Skickas till:

A.Östlingsson
Troman
HR-avdelning
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 36
4.

Val till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden ledamot
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Sönnergren (M) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden istället för Annie Östlingsson (M).
Ärendet
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Christina Sönnergren (M),
ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för Annie Östlingsson (M).
____________________________
Skickas till:

C.Sönnergren
Troman
HR-avdelning
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

, till ny

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 36
5.

Val av ledamot till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Donald Löfving (SD) till ny ledamot i miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden istället för Clarence Linde (SD).
Ärendet
Incan Löfstedt (SD) nominerar Donald Löfving (SD),
till ny ersättare i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden istället för Clarence Linde (SD).
____________________________
Skickas till:

D.Löfving
Troman
HR-avdelning
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

,
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 36
6.

Val av ledamot till Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kerstin Danielsson (S) till ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden istället för Bengt Löfberg (S).
Ärendet
Parwana Sohrabi (S) nominerar Kerstin Danielsson (S),
ledamot i kultur- och fritidsnämnden istället för Bengt Löfberg (S).

, till ny

____________________________
Skickas till:

K.Danielsson
Troman
HR-avdelning
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 14

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 36
7.

Val av ersättare till Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Schagerberg (S) till ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden istället för Kerstin Danielsson (S).
Ärendet
Parwana Sohrabi (S) nominerar Bo Schagerberg (S),
, till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden istället för Kerstin Danielsson (S).
____________________________
Skickas till:
B.Schagerberg
Troman
HR-avdelning
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 37

Revisorerna
Sara Frykman, revisor, rapporterar om revisorernas pågående verksamhet.
Revisorerna har varit i kommunens nämnder och informerat om revisorernas uppdrag.
Revisorerna har även följt upp miljö- och samhällsbyggnadsnämndens granskning av
internkontrollplanen. Rapport på uppföljningen kommer att skickas tillbaka till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i början av april 2018.
Revisorerna ska framöver följa upp följande verksamheter:
1. Kommunens tillväxt och planberedskap, med bland annat konsekvenser från byggandet
av Norviks hamn med beaktande av bland annat befolkningsutveckling,
kommunikationer och boendebyggnationer.
2. Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt som genomfördes år 2016 över
Södertörns brandförsvarsförbund, Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund och
Södertörns upphandlingsnämnd.
3. Teknisk granskning av kommunens It- miljö och It- säkerheten i kommunen.
4. Förstudie digitalisering.
____________________________

Skickas till:
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 38

Inkomna ärenden
Inga inkommande ärenden har noterats.
________________________

Skickas till:
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 39

Inkomna medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om trottoaren på Centralgatan till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om informationstavla på Lövhagen till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om mark vid Nynäshamns sjukhus för
en minnessten till kommunstyrelsen.
4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Hamngatan, Vikingavägen och Lövlundsvägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att åtgärda korsningen
Industrivägen/Teliavägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
6. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om gatubelysning till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
7. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om planteringen vid utfarten från
stationen mot Järnvägsgatan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
8. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om parkeringssituationen på
Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet
2018/0128/061
Medborgarförslag om att bredda trottoaren på Centralgatan mot centrum har inkommit från Pia
Lardéus. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
2018/0129/061
Medborgarförslag om informationstavla på Lövhagen har inkommit från Pia Lardéus.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
2018/00101/061
Medborgarförslag om mark för en minnessten vid Nynäshamns sjukhus har inkommit från
. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
2018/0118/061
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hamngatan, Vikingavägen och
Lövlundsvägen har inkommit från Henrik Wesslén och Frida Nilsson.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Kf § 39

2018/0131/061
Medborgarförslag om att åtgärda korsningen Industrivägen/Teliavägen har inkommit från
Christer Hellström. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2018/0132/061
Medborgarförslag om gatubelysning har inkommit från Christer Hellström.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2018/0133/061
Medborgarförslag om plantering vid utfarten från parkeringen vid stationen mot Järnvägsgatan
har inkommit från Christer Hellström. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2018/0134/061
Medborgarförslag om att se över parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan
har inkommit från Christer Hellström. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
_________________________
Skickas till:

Akten
Förslagsställare
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 40

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
KS/2017/0427/061-3
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 januari 2018 § 6 beslutat att bifalla medborgarförslag om
att fylla i texten på den inskription som är inhuggen i berget på Torövägen. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade även om att uppdraget skulle beställas av miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
VN/2018/0003/111-3
Valnämnden beslutade den 18 januari 2018 § 2 att inrätta vallokal för valdistrikt 9 i Rumba
förskola vid val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018.
KS/2017/0426/051-3
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 januari 2018 § 7 beslutat att avslå medborgarförslag om
att röja Kvarnängsbacken på buskar och träd.
KS/2018/0023/042-1
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 januari 2018 § 4 beslutat att:
1. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Verksamhetsplan 2018
2. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internbudget 2018
3. Anta kultur- och fritidsavdelningens förslag till Internkontrollplan 2018.
KS/2018/0023/042-2
Barn- och utbildningsnämnden har den 25 januari 2018 § 2 beslutat att:
1. Anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Verksamhetsplan 2018
2. Anta förvaltningens förslag till internbudget för 2018 med tillägget att ge förvaltningen i
uppdrag att se över en fördelningsnyckel och de medel som Gröndalsskolan och Särskolan blivit
dubbelkompenserade för, ska fördelas till Svandammsskolan och Viaskolan.
3. Anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för år 2018
4. Anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2018.
KS/2018/0006/101-5
Den 28 februari 2018 skickade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ut ett Cirkulär 18:3 om
Fullmäktiges val av revisorer. Från och med år 2018 har kommunallagen kompletterats med en
regel som innebär att en revisor inte är valbar till fullmäktige. Cirkuläret går igenom vad som
gäller för fullmäktiges val av revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar,
kommunala företag, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.
__________________
Skickas till:

Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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KF § 41

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 Nynäshamns kommuns översiktsplan och landsbygdens utveckling
väcks och besvaras skriftligen vid detta sammanträde. (Se § 43).
2. Interpellationen om investeringar väcks och besvaras skriftligen vid nästa sammanträde.

Ärendet
2018/0014/101-4
Lena Dafgård (SN) har den 4 februari 2018 inkommit med en interpellation ställd till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L), angående Nynäshamns kommuns
översiktsplan och landsbygdens utveckling.
2018/0014/101-10
Marcus Svinhufvud (M) har den 1 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om investeringar.
________________________
Skickas till:
Akten
D.Adborn
L. Dafgård
M.Svinhufvud

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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KF § 42

KS/2018/0014/101

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående
kommundirektörens arbetsinstruktion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen kommundirektörens arbetsinstruktion är
färdigbehandlad.

Ärendet
Lena Dafgård (SN) har den 15 januari 2018 inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående kommundirektörens
arbetsinstruktion.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.
_______________________

Skickas till:
Akten
L. Dafgård
P. Isestad

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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KF § 43

KS/2018/0014/101

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till miljö-och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L),
angående Nynäshamns kommuns översiktsplan och landsbygdens
utveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen angående Nynäshamns kommuns översiktsplan
och landsbygdens utveckling är färdigbehandlad.

Ärendet
Lena Dafgård (SN) har den 4 februari 2018 inkommit med en interpellation ställd till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L), angående Nynäshamns kommuns
översiktsplan och landsbygdens utveckling.
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Adborn (L) har besvarat interpellationen skriftligt.
_____________________
Skickas till:
Akten
L.Dafgård
D.Adborn

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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KS/2017/0256/291

Omdisponering av medel för om- och tillbyggnad av
Gröndalsskolan – Evakuering av Humlegårdsskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 30 miljoner kronor av tidigare beslutade
investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner kronor omdisponeras till omoch tillbyggnad av Gröndalsskolan. Resterande 15 miljoner kronor tas bort ur
investeringsramen.

Ärendet
Problemen med inomhusmiljön vid Humlegårdsskolan uppdagades under 2014. En ny utredning
genomfördes under hösten 2016 som visade flera riskkonstruktioner i byggnaden som är byggd
på betongplatta på mark. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2017 att evakuera
eleverna vid Humlegårdsskolan till tillfälliga paviljonger från höstterminen 2018.
Under planeringen av evakueringen har en mer långsiktigt permanent lösning för lokalbehovet
tagits fram.
Under investeringsrådet inför mål och budget 2018 budgeterades för 4 klassrum, entréer och
toaletter och matsalen. Behovsanalysen visade att evakueringen av humlegårdsskolan behöver
även utrymme för fritids, grupprum, ett extra klassrum samt lärararbetsplatser. Detta medförde
ett utökat behov. I budgeten för 2018 finns avsatta medel för ”ombyggnation Gröndal pga.
evakuering Humlegårdsskolan inklusive matsal” om 25 miljoner kronor. Den större byggnaden
som nu planeras är större och mer ändamålsenlig varför budgeten behöver utökas med 15
miljoner kronor. Ärendet har beretts både i barn- och utbildningsnämnden §3/18 och hos miljöoch samhällsbyggnadsnämnden § 9/18. Båda nämnderna står bakom om- och tillbyggnaden
som nu planeras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär nu igångsättningstillstånd och
ytterligare finansiering. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att omdisponering av tidigare
beslutade investeringsmedel görs.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 30 miljoner kronor av tidigare beslutade
investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner kronor omdisponeras till omoch tillbyggnad av Gröndalsskolan. Resterande 15 miljoner kronor tas bort ur
investeringsramen.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 29.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att omdisponera 30 miljoner kronor av
tidigare beslutade investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner kronor
omdisponeras till om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan. Resterande 15 miljoner kronor tas
bort ur investeringsramen.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Skickas till:
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sökanden/exploatör
Planeringschef

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2017/0221/866

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i
Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna Riktlinjer för
konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med
kommunstyrelseförvaltningens tillägg och förändringar.
Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i
Nynäshamns kommun.

Reservationer och särskilda yttranden
De ledamöter som representerar sorundanet och sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet. Sorundanet lämnar in särskilt yttrande som bifogas protokollet såsom bilaga A.
Ärendet
Kommunens gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst antogs av
kommunfullmäktige den 13 december 2006 § 151. Riktlinjerna innehåller bland annat mål för
verksamheten, principer vid inköp av konst samt anvisningar för utplacering av konst.
Den 24 april 2017 § 23 beslutade kultur- och fritidsnämnden att överlämna en reviderad version
av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun till
kommunfullmäktige för beslut.
I riktlinjerna anges att huvudsyftet med kommunens inköp av konst ska vara att de kommunala
miljöerna berikas med samtida konst med ett bestående konstnärligt värde. Konsten ska
inhandlas balanserat mellan skilda tekniker, konstnärlig innehåll och genusperspektiv.
Kommunens konstinköp ska vidare syfta till att:
- Ge kommunens invånare tillgång till god konst
- Främja intresset för konst
- Ge stöd till lokala konstnärer
- Öka tillgången till konst i offentliga miljöer

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med
kommunstyrelseförvaltningens tillägg och förändringar.
Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i
Nynäshamns kommun.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 30.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med
kommunstyrelseförvaltningens tillägg och förändringar.
Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i
Nynäshamns kommun.

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar på återremiss av ärendet för att komplettera riktlinjerna med följande
åtgärder:
 Att det införs en beskrivning av hur förvaltningen ska gå till väga vid exempel
anläggandet av park, torg eller annan offentlig miljö som inte direkt är kopplad till
nyproduktion av byggnader
 Att det utses både konstansvarig och kostnadsansvarig tjänsteperson för den offentliga
konsten, eftersom att det saknas idag.
Patrik Isestad (S) yrkar avslag på Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande till förmån för
kommunstyrelsens förslag till beslut att anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna Riktlinjer
för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med
kommunstyrelseförvaltningens tillägg och förändringar.
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till Lena Dafgårds (SN)
återremissyrkande eller bifall till kommunstyrelsens förslag. I den händelse kommunfullmäktige
beslutar att bifalla återremissyrkandet ställs inte kommunstyrelsens förslag under proposition.
Proposition 1
Ordförande (L) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att
kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
Proposition 2
Ordförande (L) ställer proposition på bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att anta kultur- och
fritidsnämndens föreslagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i
Nynäshamns kommun med kommunstyrelseförvaltningens tillägg och förändringar.
_______________________
Skickas till:
Akten

Kultur- och fritidsnämnden
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmaktige
Vasterby 2018-03-14

S6rskilt yttrande betraffande arendet Riktlinjer for konstnarlig
utsmyckning och inkop av konst i Nynashamns kommun, Kf § 45,
2018-03-14
Bakgrund
De nuvarande riktlinjerna for konstnarlig utsmyckning och ink6p av konst antogs av fullmaktige
den 13 december 2006 § 151. Nu foreligger ett nytt forslag, drygt 11 gr senare. Av
tjansteutlgtandet i handlingarna, framggr det att det finns brister I det nya forslaget och
Sorundanet Nynashamns kommunparti anser att dessa brister behover Stgardas, inte minst
eftersom det är s Igngt emellan revideringarna. Vi anser att den nya revideringen inte bara ska
vara battre an den tidigare versionen utan att den ska vara bra.
Vi yrkar dart& p gterremiss av fOrslaget med foljande gtgarder som fOresIgs i
tjansteutlgtandet:
•

•

Att det infors en beskrivning av hur forvaltningen ska a till vaga vid exempel
anlaggande av park, torg eller annan offentlig miljo som inte direkt är kopplad till
nyproduktion av byggnader
Att det utses bade konstansvarig och kostnadsansvarig tjansteperson far den offentliga
konsten, eftersom dessa saknas idag.

Dessutom stOdjer vi kommunstyrelsens forslag om att en oversyn behover g6ras om det finns
ytterligare behov av att komplettera riktlinjerna med ovrig hantering av konst, exempelvis nar
konstnrer ger konst i ava till kommunen.

/
Sorundanet Nynashamns kommunparti
Vasterby byvag 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
Vi finns i kommunfullmaktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och varnar demokratin.
Med en Open och admjuk dialog viii vi utveckla hela At- kommun till den attraktiva platsen
dar alla viii vaxa upp, leva och bli gamla. Las mer om oss p www.sorundanet.se.

Vi forest& dessutom att formuleringen:
"Kommunens konstinkop ska vidare syfta till att:" andras till "Kommunens konstinkop ska
vidare syfta till att i hela kommunen:"
Detta beroende pg att det pg sidan 98 i handlingarna stgr: "Utrymmen dar mnga manniskor
vistas ska prioriteras". Vi kan fOrstg andemeningen med detta och formodligen avses att
konsten inte ska hanga i utrymmen dar f kan ta del av den, men denna formulering kan ocksg
resultera i att inte hela kommunen fgr tillang till kommunens konst.
Under Avtal pg sidan 99, fares& vi att avtalet ur upphovsrattlig synvinkel skrivs med
konstnaren i samband med inkopet och inte i samband med att verket offentliggOrs, eftersom
detta kan innebara att kommunen k6per konst som inte kan offentliggoras.

For Sorundanet Nynashamns kommunparti

116,7
Lena Dafggrd
112
Partiledare och
fullmaktigeledamot

P
2018-03-14

Sorundandet Nynashamns kommunparti
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KS/2017/0477/100

Ny tillsynsavgift för tillsyn enligt lag om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa en tillsynsavgift på 1500 kronor per år enligt lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.

Bakgrund
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft.
Lagen innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. I lagen ges kommunen ansvar för den
omedelbara tillsynen på försäljningsställen och för att ta emot anmälan om försäljning av ecigaretter.
Kommunernas tillsynsansvar begränsar sig till tillhandahållandeförbudet på försäljningsställena.
Det innebär att kommunerna inte ansvarar för att själv bedöma om produkter är i
överenstämmelse med lagens produktkrav utan ska se över att försäljning av produkter inte
sker i strid mot förbud som meddelats av Folkhälsomyndigheten.1

Ärendet
Socialnämnden har i beslut den 12 december 2017 § 127 angett att socialnämnden idag tar ut
avgifter vid prövning av ansökan om serveringstillstånd och för tillsyn vid försäljning av folköl
och cigaretter. Avgiftsnivån för tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllnadsbehållare föreslås vara på samma nivå som tillsynsavgifter för försäljning av folköl och
cigaretter. Socialnämnden förslår således att kommunfullmäktige antar en avgift för tillsyn av
elektroniska cigaretter på 1500 kronor per år.
I beslutet från socialnämnden den 12 december 2017 § 127 föreslog socialnämnden utöver
antagande av ny avgift att kommunfullmäktige skulle besluta om att uppdra till socialnämnden
att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen. Socialnämnden föreslog därför att
socialnämndens reglemente skulle kompletteras med detta utökade uppdrag.
Beslut om ändringar i socialnämndens reglemente kommer behandlas i ett separat ärende till
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en tillsynsavgift på 1500 kronor per år
enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.
1

Prop. 2016/17:132 sida 66.
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Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 februari 2018 § 31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en tillsynsavgift på 1500 kronor per år
enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.
_________________________
Skickas till:

Akten
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2015/0122/251

Tilläggsavtal till exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m.fl
Kommunfullmäktiges förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m.fl.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla
7:6 m.fl.
Ärendet
Tilläggsavtalet omfattar justering av avtalstext i Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m. fl. avseende
tidplan, utbyggnad av allmän plats och kommunala VA- anläggningar inom
exploateringsområdet samt säkerhet/fullgörandegaranti för exploatörens åtagande.
Tilläggsavtalet innebär att Elba 4 Fastigheter AB utför utbyggnaden av vatten och avlopp och
lämnar över ledningarna till kommunen efter godkänd slutbesiktning.
Detaljplan för Hoxla 7:6 m fl. antogs 2015-06-10, laga kraft 2015-07-06. Detaljplanens syfte är
att möjliggöra byggnation av 19 bostäder intill befintlig bebyggelse längs med Hoxlavägen i
Spångbro. I samband med att detaljplanen togs fram träffades ett exploateringsavtal (nedan
kallat ”Exploateringsavtalet”) mellan Kommunen och dåvarande fastighetsägaren, undertecknat
2015-02-04/2015-06-15.
Fastighetsägaren lät efter avtalets tecknande bilda exploateringsfastigheten Hoxla 7:11 av
stamfastigheten Hoxla 7:6 och del av den kommunalt ägda fastigheten Hoxla 11:1.
Exploateringsavtalet avser därmed den nybildade fastigheten Hoxla 7:11.
Exploateringsavtalet överläts till bolaget Elba 4 Fastigheter genom köpeavtal av fastigheten
Hoxla 7:11, tecknat 2017-03-03. Nynäshamns kommun godkände överlåtelsen av
exploateringsavtalet 2017-08-23 (Dnr KS/2015/0122/251-17). I samband med överlåtelsen av
exploateringsavtalet har en ny säkerhet lämnats av Elba 4 fastigheter i form av en bankgaranti.
De anläggningsarbeten som ska genomföras i denna exploatering har inte påbörjats och det
finns behov av att justera ansvarsfördelningen mellan parterna.

Tilläggsavtalets syfte och innehåll
Nynäshamns kommun och exploatören Elba 4 Fastigheter AB har träffat överenskommelse om
tillägg till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m. fl. Tilläggsavtalet omfattar justering av avtalstext i
Exploateringsavtalet avseende tidplan, utbyggnad av allmän plats och kommunala VAanläggningar inom exploateringsområdet samt säkerhet/fullgörandegaranti för exploatörens
åtagande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m.fl.

Justerarsignaturer
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2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla
7:6 m.fl.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 35.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m.fl.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla
7:6 m.fl.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med punkt 1-2, bemyndiga kommunchefen och mark- och exploateringschefen att
fullfölja tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m. fl.
______________________
Skickas till:

Akten
Mark- och exploateringsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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KS/2017/0089/252

Markbyte med Strängnäs stift, del av Körunda 1:1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängsnäs stift
gällande att Strängnäs stift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns
kommun och Nynäshamn kommun överlåter del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.
 Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns
kommun.
 Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om
erforderliga lantmäteriförrättningar.
Ärendet
Detaljplan 812 för utbyggnaden av Vansta industriområde har inte kunnat genomföras med
anledning av att dagvattenhanteringen för ett utbyggt verksamhetsområde inte lösts i sin helhet
i samband med framtagandet av detaljplanen. Kommunen har fått tillstånd att leda vattnet till
Gryt Nibble torrläggningsföretag under förutsättning att erforderligt fördröjningsmagasin
anläggs inom del av Nibble 1:1. Kommunen har nu kommit överens med fastighetsägaren till
Nibble 1:1 om ett markbyte för att få åtkomst till markområdet. Överenskommelsen innebär att
Nynäshamns kommun överlåter del av Körunda 1:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift
och att Stiftet överlåter en mindre del av Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), till Kommunen. För
markbytet betalar Stiftet 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.
Vansta industriområde i Ösmo ingår i två detaljplaner, Dp 711 (laga kraft 1993) och Dp 812
(laga kraft 2007). I samband med detaljplaneläggning av området gjordes en ansökan om att få
släppa dagvattnet från verksamhetsområdet till Gryt-Nibble torrläggningsföretag år 1937. Markoch miljödomstolen meddelade i domen (mål nr M 5291-09) att Nynäshamns kommun får rätt
att släppa ut dagvattnet till företaget men att flödena i det ursprungliga företaget ska
bibehållas. En utredning avseende avledning och fördröjning av dagvatten från Vansta
industriområde genomfördes 2012 av konsultföretaget Ramböll vilken redovisar att ett
fördröjningsmagasin för dagvattnet behöver anläggas. Utredningen pekar ut ett markområde
sydöst om planområdet, inom fastigheten Nibble 1:1, som lämpligast lokalisering för
fördröjningsmagasinet.
Därefter inleddes en förhandling mellan Nynäshamns kommun (genom sin mark- och
exploateringsenhet) och markägaren till Nibble 1:1, Strängsnäs stift (nedan kallat Stiftet) där
Nynäshamns kommun önskar köpa alternativt byta till sig marken. Stiftet har under 2016
meddelat att de är villiga att göra ett markbyte av hela alternativt delar av fastigheten Nibble
1:1.
Strängnäs stift har sedan en tid tillbaka arbetat för planläggning av delar av fastigheten Nibble
1:1 för bostadsändamål. Stiftet ansökte om planbesked för
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området i juli 2008 och fick i september 2008 ett positivt planbesked. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta och samråda kring ett
programförslag för bebyggelse inom Nibble 1:1, delar av Gryt 4:6 och skifte 2 av Gryt 1:2 samt
att samordning med dagvattenfrågor görs med Vansta industriområde. Detaljplaneområdet är
omfattande, cirka 100 hektar. Detaljplanearbetet har påbörjats och vissa utredningar och
handläggning av kommunen har utförts vilket resulterat i en kostnad för Strängsnäs stift i
egenskap av fastighetsägare, en kostnad som kan ses som en investering som kan räknas hem
när detaljplanen är antagen. Inom ramen för planuppdraget togs en strukturplan för Ösmo
fram, vilken blev klar och godkänd av kommunfullmäktige 2016.
Strukturplanen slog fast att det är lämpligt att dela in Ösmo i mindre områden för
detaljplaneläggning än vad som tidigare gjorts samt att det är strategiskt bättre att börja
förtäta kring Ösmo pendeltågsstation och arbeta sig utåt för att på så sätt få en större
genomförbarhet. I arbetet med att utveckla Ösmo i enlighet med antagen strukturplan har det
till planenheten kommit in två ansökningar om planbesked under våren 2017. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har gett förslaget till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
pågående detaljplan avslutas så att de två nya kan påbörjas, vilket medför att framtida
planarbete följer strukturplanen.
I diskussion har Stiftet lagt fram att de är intresserade av fastigheten som tidigare hette Neder
Söderby, nu del av Körunda 1:1.
Kommunstyrelseförvaltningen har låtit en oberoende värderare värdera de två områdena. Del
av Körunda 1:1, tidigare Neder Söderby, värderades till cirka 18 miljoner kronor. Aktuell del av
Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), har värderats till cirka 13 miljoner kronor. Bedömningen från
Kommunstyrelseförvaltningen är dock att det kumulativa värdet för kommunen på det
markområde som överlåts till Kommunen är i nivå, eller högre, än det markområde Kommunen
överlåter till Stiftet.
Under hösten 2017 har förhandlingarna mellan Kommunen och Stiftet resulterat i att det nu är
dessa två områden som bedöms aktuella för ett markbyte. Överenskommelsen innebär att
Nynäshamns kommun överlåter del av Körunda 1:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift
och att Stiftet överlåter en mindre del av Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), till Kommunen, se bilaga
1. För markbytet betalar Stiftet 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängsnäs stift
gällande att Strängnäs stift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns
kommun och Nynäshamn kommun överlåter del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.
 Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns
kommun.
 Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om
erforderliga lantmäteriförrättningar
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 36.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 33

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 48
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängsnäs stift
gällande att Strängnäs stift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns
kommun och Nynäshamn kommun överlåter del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.
 Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns
kommun.
 Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om
erforderliga lantmäteriförrättningar
Yrkanden
Patrik Isestad (S), Harry Bouveng (M) samt Daniel Adborn (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att:
 Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängsnäs stift
gällande att Strängnäs stift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns
kommun och Nynäshamn kommun överlåter del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.
 Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns
kommun.
 Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om
erforderliga lantmäteriförrättningar

_______________________
Skickas till:

Akten
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Mark- och exploateringsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 34

Sammanträdesdatum 2018-03-14

KF § 49

KS/2017/0207/269

Markupplåtelse för anläggningar för elöverföring, Ellevio AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:
 Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för
elöverföring inom kommunens fastigheter.
Ärendet
Mark- och exploateringsenheten uppmärksammades i mars 2017 på att Kraftringen (tidigare
Nynäs energi) inte har ett avtal med Nynäshamns kommun avseende upplåtande av mark för
el-ledningar och till ledningar hörande anläggningar.
Senaste avtalet mellan parterna skrevs under år 2000. Avtalet sades upp av dåvarande Nynäs
Energi år 2003 och slutade att gälla 2005-03-22 enligt bekräftelsemejl från kommunen.
Anledningen till uppsägningen anges inte i dokumentationen och är i dagsläget inte känd.
Sommaren 2017 övergick Kraftringen i Ellevios ägo. Ellevio har områdeskoncession för större
delen av Nynäshamns kommun.
Mark- och exploateringsenheten har i samråd med Ellevio tagit fram ett nytt markavtal för
upplåtelse av kommunens mark för att anlägga och bibehålla anläggningar för elöverföring
(ledningar, transformatorstationer etc.), samt rätt att disponera det utrymme som behövs för
att utföra anläggnings- och underhållsarbeten.
För upplåtelsen ska Ellevio till kommunen betala en ersättning om 0,575 kr/längdmeter ledning i
kommunens mark. I dagsläget har Ellevio ca 319 100 meter ledning i kommunens mark vilket
ger en årlig ersättning om 183 483 kr. Antalet längdmeter, och därmed ersättningen, kan
uppdateras vart 5:e år.
Placering av nya stationer och Ledningar ska godkännas av Kommunen genom samråd. Inför
markarbeten ska ledningsägaren ansöka om grävnings- och schakttillstånd i enlighet med
kommunens rutin, samt övriga tillstånd som krävs för arbetet.
I god tid innan planläggning, planändring eller annan liknande ändring av markanvändningen
ska parterna samråda med varandra i syfte att undvika flyttning eller ändring av anläggningar.
Kommunen avgör dock i slutändan om anläggningarna kan vara kvar eller måste flyttas. Blir det
nödvändigt att flytta eller ändra anläggningarna ska Kommunen ersätta Ellevio hela/delar av
flyttkostnaderna i enlighet med tabell på sidan 4 i avtalet.
Avtalet gäller fram till 31 januari 2028. Uppsägning kan ske senast 1 år före avtalstidens
utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 5 år i sänder.
Kommunen har dock rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Ellevio i väsentligt
avseende, eller vid upprepade tillfällen, bryter mot sina förpliktelser enligt avtalet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 35

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 49

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för
elöverföring inom kommunens fastigheter.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 37.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
 Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för
elöverföring inom kommunens fastigheter.
Yrkanden
Patrik Isestad (S) och Incan Löfstedt (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att:
 Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för
elöverföring inom kommunens fastigheter.
_____________________________
Skickas till:

Akten
Ellevio AB
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 36

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 50

KS/2017/0189/104

Förslag om införande av politiska sekreterare i Nynäshamns
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att:
1. Införa politiska sekreterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns kommun för
mandatperiod 2018-2022 med start snarast möjligt efter slutligt valresultat av
kommunfullmäktigevalet 2018.
2. Anta modell 2 för fördelning av politiska sekreterare mellan partier efter erhållna mandat
i enligt redovisade förslag nedan.
3. Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller bland andra
fördelning mellan partier, lön och allmänna villkor enligt bilaga i utredningsrapport.
Reservation
De ledamöter som representerar Sorundanet reserverar sig mot beslutet. Sorundanet lämnar in
särskilt yttrande som bifogas protokollet såsom bilaga B.
Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsen i april 2017 att utreda om politiska
sekreterare bör införas samt förutsättningar för ett införande av politiska sekreterare i
Nynäshamns kommun. Bakgrunden till det är en överenskommelse om valteknisk samverkan
mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i Nynäshamns
kommun 2016-2018 där det ingick att tillsätta en utredning om politiska sekreterare.
Utredningsarbetet har genomförts av en utredare på kansliavdelningen som haft avstämningar
med både styrgrupp som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och referensgrupp som
består av kommunfullmäktiges gruppledare. Vid dessa avstämningar har utredningen fått
synpunkter och förslag som har pekat ut riktningen för utredningen. Det har vidare kommit in
en skrivelse med synpunkter via mejl från Sorundanet Nynäshamns kommunparti den 17
december 2017 (bilaga).
Utredningen redovisas i en rapport som utgör beslutsunderlag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Införa politiska sekreterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns kommun för
mandatperiod 2018-2022 med start snarast möjligt efter slutligt valresultat av
kommunfullmäktigevalet 2018.
2. Anta modell 2 för fördelning av politiska sekreterare mellan partier efter erhållna mandat
i enligt redovisade förslag nedan.
3. Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller bland andra
fördelning mellan partier, lön och allmänna villkor enligt bilaga i utredningsrapport.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 39.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 37

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 50

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Införa politiska sekreterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns kommun för
mandatperiod 2018-2022 med start snarast möjligt efter slutligt valresultat av
kommunfullmäktigevalet 2018.
2. Anta modell 1, 2, 1b eller 2 b för fördelning av politiska sekreterare mellan partier efter
erhållna mandat i enligt redovisade förslag nedan.
3. Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller bland andra
fördelning mellan partier, lön och allmänna villkor enligt bilaga i utredningsrapport.
Yrkanden
Daniel Adborn (L), Antonella Pirrone (KD), Miriam Malm (V), Bernt Månsson (MP), Patrik Isestad
(S) samt Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lena Dafgård (SN) samt Per Ranch (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag om att
införa politiska sekreterare i Nynäshamns kommun.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsen förslag
eller bifall till Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) förslag till beslut.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att:
1. Införa politiska sekreterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns kommun för
mandatperiod 2018-2022 med start snarast möjligt efter slutligt valresultat av
kommunfullmäktigevalet 2018.
2. Anta modell 2 för fördelning av politiska sekreterare mellan partier efter erhållna mandat
i enligt redovisade förslag nedan.
3. Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller bland andra
fördelning mellan partier, lön och allmänna villkor enligt bilaga i utredningsrapport.
__________________
Skickas till:
Akten
Gruppledare i kommunfullmäktige

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmaktige
Vasterby 2018-03-14

Forslag om inforande av
politiska sekreterare I Nynashamns kommun, Kf § 50, 2018-03-14

Sarskilt yttrande betraffande arendet

Vi yrkar pg avslag betraffande fOrslaget att infOra politiska sekreterare i Nynashamns kommun,
eftersom detta fOrslag innebar Okade kostnader pg drygt 2,5 miljorier kronor per gr fOr vgr
kommuns skattebetalare, beroende pg alternativ.
Vi viii hellre satsa dessa pengar p vgr kommuns karnverksamheter: t.ex. barn, skola och
omsorg. Vi var frgn borjan forsiktigt positiva till att infOra politiska sekreterare. Nar
utggngspunkten for lonen Mr dessa sekreterare utggr frgn !Linen for en riksdagsledamot och det
inte kommer att innebara nggon minskning av de arvoderade posterna som t.ex. kommunalrgd
och namndordforande, blir det dock heft fel. LOnemodellen foljer ocksg loneutvecklingen far en
riksdagsledamot vilket vgr kommun inte kan pgverka. Riksdagsledamoternas lOneutveckling har
ocksg ifrggasatts generellt, eftersom den ofta är hogre an pg arbetsmarknaden i avrigt. Vgr
beclOmning är att den foreslagna lonemodellen inte är enkel att fOrstg, varken far ass politiker
eller Mr vgr kommuns invgnare, och dessutom generos, nggot som sammantaget kan bidra till
okat "politikerforakt".
De politiska sekreterarna ska inte fatta beslut och ta ansvar, som t.ex. de fortroendevalda i
fullmaktige och namnderna mgste Ora. Det blir darfor heft absurt att ha sg hoga loner for en
sekreterarfun ktion
Vi hanvisar till vgrt eget forslag am politiska sekreterare, se Bilaga KS/2017/0189/104-8, som
bifogas.
Bilaga: Bilaga KS/2017/0189/104-8

For Sorundanet Nynashamns kommunparti

Le!
Lena Dafggrd
Partiledare och
fullmaktigeledamot

Per Ranch'
fullmaktigeledamot

Sorundanet Nynashamns kommunparti
Vastertry byvag 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 SO, kontakt@sorundanet.se
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Kommunstyrelsefarvaltningen
Susanne.Wallgren@nynashamn.se
Vasterby 201 7-1 2-17

Politiska sekreterare
Vi har i vart parti under flera ar fOreslagit att politiska sekreterare ska inforas i var kommun.1 En
anledning är att den nuvarande modellen med arvoderade kommunalrad, namndordfOranden och
oppositionsrad skapar en maktordning dar den politiska ledningens resurser vida averskrider den
parlamentariska fordelningen. En annan anledning är att vi bedomer att var kommun har fler
heltidsarvoderade politiker an andra kommuner inom lanet med motsvarande folkmangd.
Ytterligare en anledning är att vi tror att det är bra far ledning, styrning och uppfoljning av var
kommuns verksamheten om den politiska organisationen inte blandas ihop med
tjanstemannaorganisationen.
Vi vill ocksa minska antalet heltidsarvoderade politiker till forman f6r politiska sekreterare. Vi vill
aven utreda arbetsinnehall och uppratta aversiktliga arbetsbeskrivningar f6r alla arvoderade
politiska tjanster.
Vi fares* darfor att var kommun ska ha ett kommunalrad med 100 % tjanst och ett oppositionsrad
med 50 % tjanst. Vidare anser vi att varje parti som är representerat i Kommunfullmaktige ska ha
20 % politisk sekreterare. Vi gar faljande oversiktliga bedamning av arbetsinsatserna:
1 kommunalrad - 100% Oast
Flogst ansvarig

25%

Ordforande i Kommunstyrelsen

25%

Samordning av den styrande koalitionen

30%

Politisk arbete

20%

Totalt

1

100%

Se t.ex. Mal- och budget 2018, sida 37, http://sorundanet.se/2017-11-06/
Sorundanet Nyndshamns kommunparti
Vasterby byvag 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

0 0 0

1 oppositionsrAd - 50% tjanst
Samordning av oppositionen

30%

Politisk arbete

20%

Iota It

50%

8 politiska sekreterare - 20% tjanst
Politisk arbete - for de partier som är
representerade i kommunfullmaktige och
inte innehar kommunal- eller
oppositionsradspost
Totalt

20%

160%

1,5 tjanst arvoderas med motsvarande for riksdagsledamot, 63 700 kr/manad,
d.v.s. 1,5 x 63 700 kr/manad, dvs. totalt 95 599 kr/manad.
1,6 tjanst arvoderas med 50 procent av riksdagsledamotsarvodet, 31 850/manad,
d.v.s. 1,6 x 31 850 kr/manad, dvs. totalt 50 960 kr/manad.
Totalt for kommunalrad, oppositionsrad och politiska sekreterare blir kostnaden 146 559 kr/manad
exkl. sociala avgifter, arbetsplats etc.
Vi anser aft det politiska arbetet ska bedrivas Over hela mandatperioden och darfOr ska man inte
koncentrera de politiska sekreterarnas arbete till valar utan arbetstiden bar vara ung. jamnt fordelad
over mandatperioden.
Vi viii halla isir politiska uppdrag och uppdrag som politisk sekreterare. Vi anser dirfor att den
politiska sekreteraren ska vara en tjansteperson, dvs. att man inte ska kunna vara fortroendevald
och samtidigt politisk sekreterare for sitt parti. Om personer, som redan är anstallda som
tjinstepersoner, fick uppdrag som politisk sekreterare som en del av sin tjanst, skulle det inte
tillkomma nagra ytterligare kostnader fOr kontor, dator m.m. Vi tror dock inte att det fungerar att
flera partier, som inte samarbetar, ska kunna dela pi en politisk sekreterare. Diremot fungerar det
sakert for partier som har ett samarbete.
Vi viii ocksa utreda arbetsinnehallet och uppratta arbetsbeskrivningar for ordfOranden i
Kommunfullmaktige och samtliga namnder. Syftet är aft g6ra arbetsuppgiftema tydligare och mer
transparenta fiir aft Oka insynen.
FOr Sorundanet Nynishamns kommunparti
Lena Dafgard och Per Ranch

2017-12-17

Sorundanet Nynashamns kommunparti

Sida 2

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 38

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 51

KS/2017/0208/060

Svar på motion om etiska riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Reservation
De ledamöter som representerar Sorundanet reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 13 juni 2017 lämnat in en motion om etiska
riktlinjer för förtroendevalda. I motionen föreslås att etiska riktlinjer ska fastställas av
kommunfullmäktige och gälla för samtliga förtroendevalda när dessa deltar i styrelser,
nämnder, bolag, offentliga möten, digitala kanaler som hemsidor bloggar, sociala medier med
mera.
Motionärerna anför att om förtroendevalda uppträder respektlöst mot varandra i den offentliga
debatten ökar risken för att utsättas för hot och våld. Syftet med att införa etiska riktlinjer för
förtroendevalda är enligt motionärerna att förbättra demokratin genom en saklig faktabaserad
och värdig debatt vilket gör debatten intressant för invånarna.
Motionärerna omnämner en tidigare inlämnad motion från 2008 från Lena Dafgård (SN) om
etiska regler för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder etcetera. Motionärerna anför
att sedan den förra motionen skrevs förs den politiska debatten i sociala medier i ökad
omfattning, samt att etiska riktlinjer för förtroendevalda numera är vanligt i många kommuner.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017, § 2015, att återremittera motionen for
undersökning av hur efterlevande av riktlinjer kan kontrolleras, hur andra kommuner gör
avseende efterlevnadskontroll och tolkning av riktlinjer samt for att kontakta och ta stöd av SKL
och deras erfarenheter i frågan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 40.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen.
Bernt Månsson (MP) och Maria Schneider (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 39

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 51

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsen förslag
om att motionen ska anses vara besvarad eller bifall till Lena Dafgård (SN) förslag om bifall till
motionen.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses
vara besvarad.
_______________________
Skickas till:
Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunfullmäktiges presidium

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 40

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 52

KS/2017/0387/060

Svar på motion om att utreda förutsättningar för att införa
Kafé Fullmäktige i Nynäshamn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen genom att under en prövoperiod på 6
månader öppna Kafé Fullmäktige. Kafét ska hållas i Folkets Hus 60 minuter innan
fullmäktigesammanträdet börjar. Gruppledarna utvärderar efter försöket.
Reservation
De ledamöter som representerar Sorundanet reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Den 19 september inkom Antonella Pirrone (KD) med en motion om att kommunfullmäktige
skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Kafé
Fullmäktige i Nynäshamn.
Syftet med förslaget är att skapa en närmre relation och utveckla kontakten mellan
kommuninvånarna och politiken. En aktiv och öppen dialog mellan kommuninvånare,
organisationer och politiken är grundläggande för kommunens arbete.
Kristdemokraterna hänvisar till att kommunfullmäktige i flera kommuner i Sverige, bland annat i
kommunerna Upplands Väsby och Lerum, inleds med en fikastund för allmänheten.
Allmänheten kan på så sätt träffa sina politiker och ställa frågor till dem över en kopp kaffe.

Kommunens möjlighet att anordna kaféverksamhet
Vid samtliga beslut som en kommun tar måste kommunen iaktta de grundläggande
förvaltningsrättsliga- och kommunalrättsliga principerna. I kommunallagen (1991:900) KL
uttrycks de grundläggande principer som fastslår den kommunala kompetensen. Principerna
innebär bland annat att en kommunal åtgärd eller beslut måste vara knuten till kommunens
område eller dess invånare för att vara laglig. En annan förutsättning för att kommunen ska
kunna hantera en angelägenhet är att den är av allmänt intresse.
När det gäller möjligheten för fullmäktige att bjuda in medborgarna för att ha en dialog med
kommunfullmäktiges ledamöter över en kopp kaffe borde det anses ligga inom det allmänna
intresset att möjliggöra samtal mellan kommun och medborgare och på så sätt öka det
demokratiska inflytandet i kommunen. Om kommunfullmäktige själva står för kostnaden för den
fika som erbjuds kan verksamheten heller inte anses konkurrera med annan lokal
kaféverksamhet i Nynäshamn. De kommunalrättsliga reglerna hindrar således inte att
kommunen startar upp ett kafé fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen genom att under en
prövoperiod på 6 månader öppna Kafé Fullmäktige. Kafét ska hållas i Folkets Hus 60 minuter
innan fullmäktigesammanträdet börjar. Gruppledarna utvärderar efter försöket.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 41

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 52

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 41.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen genom att under en
prövoperiod på 6 månader öppna Kafé Fullmäktige. Kafét ska hållas i Folkets Hus 60 minuter
innan fullmäktigesammanträdet börjar.
Yrkanden
Patrik Isestad (S), Bent Månsson (MP), Maria Schnaider (S), Miriam Malm (V), Daniel Adborn
(L), Antonella Pirrone (KD), Harry Bouveng (M), samt Johan Augustsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lena Dafgård (SN) samt Per Ranch (SN) yrkar på bifall till motionen.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsen förslag
eller bifall till Lena Dafgårds (SN) förslag om att bifalla motionen.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att delvis bifalla motionen
genom att under en prövoperiod på 6 månader öppna Kafé Fullmäktige. Kafét ska hållas i
Folkets Hus 60 minuter innan fullmäktigesammanträdet börjar. Gruppledarna utvärderar efter
försöket
Maria Schneider (S) lämnar sammanträdet och Kathe Nilsson (S) träder in i hennes ställe.
_________________

Skickas till:
A.Pirrone
Kommunfullmäktiges presidium
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-03-14
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KS/2017/0145/060

Svar på motion om inrättande av en äldre- och
funktionshindersombud i Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med tillägget att uppdraget som ombud
genomförs och att dess arbetsbeskrivning och funktion sedan presenteras i fullmäktige.
Ärendet
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår i en motion den 3 mars 2017,
”Inrättande av äldre- och funktionshindersombud i Nynäshamns kommun”, att ett särskilt
ombud ska inrättas för att föra äldre och funktionshindrades talan i kontakt med kommunen,
företräda dem i deras intressen samt bistå med information om kommunens verksamhet.
Funktionen föreslås organisatoriskt ligga under revisionens verksamhet som oberoende under
kommunfullmäktige och ges en stark och fristående ställning gentemot kommunens
förvaltningar och eventuellt fristående entreprenörer. Motionen remitterades till Socialnämnden
som behandlade ärendet den 26 september 2017 (§81/17). Socialnämnden beslutade att ge
förvaltningen i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen för befintlig verksamhet och
befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjänst till äldre- och funktionshinderombud, samt
föreslå organisatorisk placering av denna.
Det finns exempel på kommuner som har inrättat en tjänst som äldreombud, så som Linköping
och Uppsala. Ett exempel på en kommun med äldre- och funktionshinderombud är Uddevalla.
Innehållet i tjänsten kan variera men typiskt sett kan ingå att ge information och vägledning, ta
emot och förmedla synpunkter och klagomål, företräda de äldre eller anhöriga gentemot
kommunen och ansvara för den uppsökande verksamheten.
Inom socialförvaltningen i Nynäshamns kommun finns idag ett personligt ombud, som har den
typ av uppdrag som beskrivits ovan men som är inriktad på personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Kommunens handikapp- och pensionärsråd, kontaktcenter, Lotsen på
Balder, anhörigstöd, aktivitetskoordinator samt kontaktpersonal och gode män är andra delar i
verksamheten som bidrar till information och stöd för äldre. Socialförvaltningens verksamhet
kontrolleras internt genom synpunkts och klagomålshantering, avvikelsehantering, tillsyn utförd
av myndighet äldre och funktionshinder.
Socialnämnden anför att de information-, stöd- och hjälpinsatser som motionen anser att det
finns behov av redan utförs, men är spridda på flera verksamheter. För det fall funktionerna
samlas på en tjänst finner nämnden att tyngdpunkten i tjänsten bör vara råd och stöd samt en
viss kontrollfunktion för att identifiera och rapportera eventuella brister i samhälleligt stöd. En
annan viktig del skulle vara att utveckla det förebyggande och främjande arbetet i samverkan
med civilsamhället. Socialnämnden föreslår att tjänsten skulle kunna placeras inom
socialförvaltningen för att på så sätt ha tillgång till stöd och arbetsledning inom förvaltningen.
Som alternativ placering nämns kontaktcenter. Socialnämnden anser att en placering av
tjänsten inom kommunrevisionen skulle vara olämplig ur arbetsmiljösynpunkt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 43

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 53

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av
Socialnämnden.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 42.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av
Socialnämnden.
Yrkanden
Antonella Pirrone (KD) och Incan Löfstedt (SN) yrkar bifall till motionen.
Miriam Malm (V) yrkar bifall till motionen med tilläggsyrkandet att uppdraget som ombud
genomförs och att dess arbetsbeskrivning och funktion sedan presenteras i fullmäktige.
Ola Hägg, (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till Miriam Malm (V)
tilläggsyrkande.
Agneta Tjärnhammar (M), Maria Gard Günster (C) samt Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till
motionen med Miriam Malms (V) tilläggsyrkande.
Ajournering begärd. Mötet ajourneras 21.41-21.45.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens
förslag eller bifall till motionen. I de fall kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen ställs
proposition på bifall eller avslag till Miriam Malm (V) tilläggsyrkande.
Proposition 1
Ordförande (L) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Proposition 2
Ordförande (L) ställer proposition på bifall eller avslag till Miriam Malms (V) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärd
Voteringsproposition
Ja-röst för bifall till Miriam Malms (V) tilläggsyrkande och nej-röst för avslag på tilläggsyrkandet.
Med 20 ja-röster och 18 nej-röster finner Ordförande (L) att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla Miriam Malms (V) tilläggsyrkande att uppdraget som ombud genomförs och att dess
arbetsbeskrivning och funktion sedan presenteras i fullmäktige.
Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga C.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 53
________________
Skickas till:
Socialnämnden
Kontaktcenter

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 45

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 54

KS/2017/0200/060

Svar på motion om förslag att inrätta en befattning som
äldreombudsman/kvinna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ärendet
Pensionärspartiet föreslår i en motion den 5 april 2017, ”Förslag att inrätta en befattning som
äldreombudsman/kvinna”, att ett särskilt ombud ska inrättas för att ge råd och stöd till äldre,
verka för att äldre i Nynäshamn har en god äldreomsorg och bidra till att utveckla den offentligt
finansierade äldreomsorgen. Dessutom föreslås att äldreombudet bör ha återkommande
informationsträffar på kommunens olika orter om aktiviteter som anordnas i kommunen.
Motionen remitterades till Socialnämnden som behandlade ärendet den 26 september 2017
(§82/17). Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över olika alternativ
att inom ramen för befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjänst
till äldreombud, samt föreslå organisatorisk placering av denna.
Det finns exempel på kommuner som har inrättat en tjänst som äldreombud, så som Linköping
och Uppsala. Innehållet i tjänsten kan variera men typiskt sett kan ingå att ge information och
vägledning, ta emot och förmedla synpunkter och klagomål, företräda de äldre eller anhöriga
gentemot kommunen och ansvara för den uppsökande verksamheten.
Inom socialförvaltningen i Nynäshamns kommun finns idag ett personligt ombud, som har den
typ av uppdrag som beskrivits ovan men som är inriktad på personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Kommunens handikapp- och pensionärsråd, kontaktcenter, Lotsen på
Balder, anhörigstöd, aktivitetskoordinator samt kontaktpersonal och gode män är andra delar i
verksamheten som bidrar till information och stöd för äldre. Socialförvaltningens verksamhet
kontrolleras internt genom synpunkts och klagomålshantering, avvikelsehantering, tillsyn utförd
av myndighet äldre och funktionshinder.
Socialnämnden anför att de information-, stöd- och hjälpinsatser som motionen anser att det
finns behov av redan utförs, men är spridda på flera verksamheter. För det fall funktionerna
samlas på en tjänst finner nämnden att tyngdpunkten i tjänsten bör vara råd och stöd samt en
viss kontrollfunktion för att identifiera och rapportera eventuella brister i samhälleligt stöd. En
annan viktig del skulle vara att utveckla det förebyggande och främjande arbetet i samverkan
med civilsamhället. Socialnämnden föreslår att tjänsten skulle kunna placeras inom
socialförvaltningen för att på så sätt ha tillgång till stöd och arbetsledning inom förvaltningen.
Som alternativ placering nämns kontaktcenter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 46
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av
Socialnämnden.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 43.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av
Socialnämnden.
Yrkanden
Ola Hägg (S) och Agneta Tjärnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens
förslag eller bifall till motionen.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen
och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
_________________
Skickas till:
Socialnämnden
Kontaktcenter
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sida 47

Sammanträdesdatum 2018-03-14

Kf § 55

KS/2017/0368/060

Svar på motion om trygghet och studiero
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Ärendet
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 6 september 2017 inkommit med en
motion om trygghet och studiero. I motionen föreslås att en ”konsekvenstrappa” införs för
disciplinära åtgärder. Konsekvenstrappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska
kunna ligga till grund för skolornas eget arbete med disciplinära åtgärder, exempelvis när det är
befogat med skriftlig varning, kvarsittning eller polisanmälan. Kommunfullmäktige föreslås
besluta att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en ”konsekvenstrappa” för
mer trygghet och studiero som ska gälla för kommunens skolor och bidra till att skapa
likvärdighet i utbildningen. Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden som
beslutade avge yttrande i ärendet den 26 oktober 2017 (§137/17).
Rektor och personal i skolan har skyldigheter enligt skollagen att tillförsäkra alla elever en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För att åstadkomma detta är skolorna enligt
5 kap. 5 § skollagen skyldiga att ha ordningsregler som ska utarbetas tillsammans med
eleverna. Vidare har skolans personal och rektor enligt skollagen möjlighet att vidta ett antal
disciplinära åtgärder gentemot elever så som kvarsittning, omhändertagande av föremål och
utvisning ur klassrummet. Åtgärderna får inte inskränka elevens rätt till utbildning och man får
bara göra saker som är rimliga i förhållande till syftet och till omständigheterna i den aktuella
situationen, exempelvis elevens ålder och beteende. Rektorn och lärarna måste vara särskilt
återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen eller i grundskolans lägre
årskurser. De disciplinära åtgärderna får inte tillämpas på elever i förskolan.
Det finns ingen skyldighet för skolan att göra polisanmälan. Det saknas även nationella
riktlinjer för hur brott som begås i skolan ska hanteras. En huvudman eller skola kan dock själva
ta fram riktlinjer för när och hur en polisanmälan ska göras vid vissa allvarligare brott.
Misstänkta brott av barn under 15 år utreds bara under vissa omständigheter. Är barnet under
12 år krävs synnerliga skäl. En polisanmälan mot ett yngre barn leder i regel inte till annat än
att polismyndigheten underrättar socialtjänsten om anmälan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att
kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs
ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen
därmed anses besvarad.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 44.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att
kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs
ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen
därmed anses besvarad.
Yrkanden
Marcus Svinhufvud (M) yrkar på bifall till motionen.
Johan Augustsson (S), Miriam Malm (V), Incan Löfstedt (SD), Harry Bouveng (M) samt Lena
Dafgård (SN) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Johan
Augustsson (S), Miriam Malm (V), Incan Löfstedt (SD), Harry Bouveng (M) och Lena Dafgårds
(SN) förslag om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. I de fall ärendet inte bordläggs
ställs proposition på bifall till motionen eller bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet bordläggs till nästa
sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
___________________________
Skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Akten
H.Bouveng
M.Svinhufvud

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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KS/2017/0239/060

Svar på motion om att Lövhagen ska omvandlas till
naturreservat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att Lövhagen ska omvandlas till
naturreservat.
Reservationer
Miriam Malm (V) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Den 10 maj 2017 inkom Rolf Hofsten (PPiN) med en motion. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att ombilda Lövhagen till naturreservat samt att ge miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast vidta åtgärder för att genomföra detta.
En kommun får enligt 7 kap. 4 § Miljöbalken (1998:808), MB, förklara ett mark- eller
vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv. I Nynäshamns kommun
finns nio naturreservat och ett naturvårdsområde. Ett av reservaten förvaltas av kommunen.
I Sveriges grundlag2 finns en bestämmelse om egendomsskydd som bland annat anger att
ingen medborgare ska tvingas tåla att det allmänna inskränker användningen av dennes mark
eller byggnad, utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Att inrätta
ett naturreservat kan vara ett sådant angeläget allmänt intresse, men enligt 7 kap. 25 § MB får
en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte gå längre än vad som krävs
för att syftet med naturreservatet ska tillgodoses.
Inrättas ett naturreservat på mark som ägs av enskild har markägaren i vissa fall, enligt 31 kap.
4 § MB, rätt till ersättning för det intrång i markanvändningen som reservatsbildningen innebär.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att Lövhagen ska
omvandlas till naturreservat.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsluta det uppdrag som kommunstyrelsen gav till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2005, § 289, om att inleda en process
med att inrätta ett naturreservat i Hamnvik.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 45.

2

2 kap. 15 § Regeringsformen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att Lövhagen ska
omvandlas till naturreservat.
Yrkanden
Miriam Malm (V) samt Greta Ohlin Landström (PPiN) yrkar bifall till motionen.
Daniel Adborn (L) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen om att
Lövhagen ska omvandlas till naturreservat.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens
förslag eller bifall till motionen.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till motionen
och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag om att avslå
motionen.
_______________________
Skickas till:
R.Hofsten
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

