PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-05-16

Plats och tid
Folkets Hus, Nynäshamn 2018-05-16 kl. 19:00-20:49
Ajournering 20:05-20:15

Beslutande
Enligt förteckning

Icke tjänstgörande ersättare
Enligt förteckning

Paragrafer
§ 76 - 94

Justeringens plats och tid
Kommunstyrelseförvaltningen 2018-05-24 kl. 18.00

Underskrifter

Nicholas Nikander (L)
ordförande

Madelaine Sloot (V)
justerare

Roland Junerud (S)
justerare

Malin Söderlund
sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-05-16
Anslaget sätts upp: 2018-05-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift

Anslaget tas ned: 2018-06-15

Utdragsbestyrkande
Malin Söderlund

Sida 1

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-05-16

Beslutande
Ola Hägg (S)
Monica Kullman (M) tjänstgör istället för Harry Bouveng (M)
Liselott Vahermägi (S)
Agneta Tjärnhammar (M)
Incan Löfstedt (SD)
Thomas Johansson (S)
Bodil Toll (M)
Daniel Adborn (L)
Kristian Ek (MP)
Lena Dafgård (SN)
Miriam Malm (V)
Maria Schneider (S)
Georgios Tsiouras (M)
Theresia Bergendahl (C) tjänstgör istället för Maria Gard Günster (C)
Linda Walkeby (S)
Tiina Tsiouras (M)
Whille Karlsson (S) 1:e vice ordförande
Greta Olin Landström (PPiN) tjänstgör istället för Rolf Hofsten (PPiN)
Nicholas Nikander (L), ordförande
Gunnel Jonsson (M)
Bengt Holwaster (MP)
Johan Augustsson (S)
Rolf Åberg (SN)
Madelaine Sloot (V)
Fredrik Brodin (M)
Patrik Isestad (S) tjänstgör istället för Helen Sellström-Edberg (S)
Antonella Pirrone (KD)
Marcus Svinhufvud (M)
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Agneta Hagström (M), jäv § 91
Fredrik Sönnergren (M) tjänstgör istället för Agneta Hagström (M) § 91
Parwana Sohrabi (S)
Leif Öbrink (L)
Bernt Månsson (MP)
Ove Forsberg (S)
Ralf Kullman (M), 2:e vice ordförande
Eva Westin Gustafsson (V)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 2

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-05-16

Ej tjänstgörande ersättare
Fredrik Sönnergren (M), ej § 91
Ginger Eriksson (M)
Göran Briving (M)
Panagiota Pontikis (L)
Bo Persson (L)
Noomi Hertzberg Öberg (KD)
Eva-Lena Nordberg (KD)
Gill Lagerberg (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Kathe Nilsson (S)
Janice Boije Junerud (S)
Inger Andersson (S)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 76

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 37 ledamöter.
_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 77

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 27 april 2018.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 8 maj 2018.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 4 maj 2018.
_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 78

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Roland Junerud (S) och Madelaine Sloot (V) att tillsammans med
ordföranden justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 24 maj 2018 klockan 18:00.
_______________

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 79

KS/2018/0010/102

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Bengt Dahlby (V) från sitt uppdrag som suppleant i
Tegeltraven Holding AB från och med den 1 maj 2018.

Ärendet
2018/0010/102-15
Bengt Dahlby (V) har den 24 april 2018 inkommit med en avsägelse där han avsäger sig sitt uppdrag som
suppleant i Tegeltraven Holding AB från och med den 1 maj 2018.
_______________
Skickas till:
Akten
B. Dahlby
Troman
Tegeltraven Holding AB
HR-avdelning

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 80

KS/2018/0008/102

Valärenden
Val av suppleant till Tegeltraven Holding AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Leif Öbrink (L) till suppleant i Tegeltraven Holding AB.

Ärendet
Daniel Adborn (L) nominerar Leif Öbrink (L), Järnvägsgatan 10, 149 31 Nynäshamn, till suppleant i
Tegeltraven Holding AB.
_______________

Skickas till:
Akten
L. Öbrink
Troman
Tegeltraven Holding AB
HR-avdelning

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 81

KS/2018/0042/008

Revisorerna
Inget meddelande från revisorerna.
_______________
Skickas till:
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 82

KS/2018/0006/101

Inkomna ärenden
Inga inkommande ärenden har noterats.
_______________
Skickas till:
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 83

Inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. kommunfullmäktige behåller beslutanderätten för medborgarförslag om att Nynäshamns kommun
satsar på en syn- och hörselinstruktör.
2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att lekplatsen på Frejas Holme även
anpassas för mindre barn till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att kommunen ordnar med en toalett i
anslutning till hamnen, järnvägsparken och tågstationen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att man sätter upp vägbulor på
Järnvägsgatan för att sänka hastigheten till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utomhusbio i Svandammsparken sommartid
till kultur – och fritidsnämnden.

Ärendet
KS/2018/0218/061
Medborgarförslag om att Nynäshamns kommun ska satsa på en syn- och hörselinstruktör har den 13 april
2018 inkommit från Kerstin Wahlbäck. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget
delegeras till socialnämnden.
KS/2018/0219/061
Medborgarförslag om att lekplatsen på Frejas Holme även anpassas för mindre barn har den 15 april
2018 inkommit från Pia Bäckström. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget
delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0240/061
Medborgarförslag om att kommunen ordnar med en toalett i anslutning till hamnen, järnvägsparken och
tågstationen har den 25 april 2018 inkommit från Christina Persson. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0241/061
Medborgarförslag om att kommunen sätter upp vägbulor på Järnvägsgatan för att sänka hastigheten har
den 25 april 2018 inkommit från Christina Persson.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2018/0246/061
Medborgarförslag om att kommunen ska ordna utomhusbio i Svandammsparken sommartid har den 25
april 2018 inkommit från
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur – och fritidsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 83

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar på bifall i enlighet med förvaltningens förslag förutom gällande beslutspunkt 1.
Lena Dafgård yrkar på att kommunfullmäktige behåller beslutanderätten för medborgarförslag i
beslutspunkt 1 om att Nynäshamns kommun satsar på en syn- och hörselinstruktör.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelseförvaltningens
förslag eller bifall till Lena Dafgårds (SN) förslag om att kommunfullmäktige behåller beslutanderätten för
medborgarförslag i beslutspunkt 1 om att Nynäshamns kommun satsar på en syn- och hörselinstruktör.

Proposition
Ordföranden (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lena Dafgårds (SN) förslag till beslut om att
kommunfullmäktige behåller beslutanderätten för medborgarförslag i beslutspunkt 1 om att Nynäshamns
kommun satsar på en syn- och hörselinstruktör.

_________________________
Skickas till:
Akten
Förslagsställare
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 84

KS/2018/0006/101

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Dnr KS/2018/0190/009-1
Den 25 april 2018 § 87 antog kommunstyrelsen Instruktion för kommundirektör i Nynäshamns kommun
med tillägget att ”kommundirektören bör närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden”.
Dnr KS/2018/0001/009-143
Den 26 april 2018 fick kommunfullmäktige in en inbjudan till projekt och konferens om kommunala
koldioxidbudgetar.
_________________________
Skickas till:
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 85

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 kommunens service till invånarna väcks och besvaras skriftligen till nästa
sammanträde.
2. Interpellationen angående mögliga förskolor och skolor väcks och besvaras skriftligen till nästa
sammanträde.
3. Interpellationen angående landsbyggsutskottets verksamhet under mandatperioden 2014-2018
väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde.

Ärendet
KS/2018/0014/101-22
Lena Dafgård (SN) har den 7 maj 2018 inkommit med en interpellation ställd till miljö-och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) om kommunens service till invånarna.
KS/2018/0014/101-21
Lena Dafgård (SN) har den 7 maj 2018 inkommit med en interpellation ställd till miljö-och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) angående mögliga förskolor och skolor.
KS/2018/0014/101-20
Lena Dafgård (SN) har den 7 maj 2018 inkommit med en interpellation ställd till landsbygdsutskottets
ordförande Kristian Ek (MP) angående landsbygdsutskottets verksamhet under mandatperioden 20142018.
_________________________
Skickas till:
Akten
D. Adborn
L. Dafgård
K. Ek

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 86

KS/2018/0014/101

Svar på interpellation ställd av Marcus Svinhufvud (M) till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om
ärendehanteringssystem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om ärendehanteringssystem är färdigbehandlad.

Ärendet
KS/2018/0014/101-11
Marcus Svinhufvud (M) har den 22 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om ärendehanteringssystem.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.
Interpellationen debatteras.
_________________________
Skickas till:
Akten
M. Svinhufvud
P. Isestad

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 87

KS/2018/0014/101

Svar på interpellation ställd av Harry Bouveng (M) till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) angående
diverse löften
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde.

Ärendet
KS/2018/0014/101-15
Harry Bouveng (M) har den 29 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Isestad (S) angående diverse löften.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Yrkanden
Ordförande (L) yrkar att interpellationen bordläggs till nästa sammanträde.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till ordförande (L) förslag
om att interpellationen bordläggs till nästa sammanträde.

Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla ordförande (L) förslag till beslut att interpellationen bordläggs.
_________________________
Skickas till:
Akten
H. Bouveng
P. Isestad

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 88

KS/2018/0014/101

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till miljöoch samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn
(L) om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och
Sunnerby
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby
och Sunnerby är färdigbehandlad.

Ärendet
KS/2018/0014/101-17
Lena Dafgård (SN) har den 23 april 2018 inkommit med en interpellation ställd till miljö-och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan
Grödby och Sunnerby.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) har besvarat interpellationen
skriftligt.
Interpellationen debatteras.
__________
Skickas till:
Akten
D. Adborn
L. Dafgård

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 89

KS/2018/0015/009

Rapport balanslista
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut läggs till handlingarna.
2. avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan avseende kriminella MC-gäng.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en balanslista.
Under rubriken ”Status åtgärdat” redovisas verkställda beslut sedan senaste rapporteringstillfället.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 93/2011-020, utvärdering av det personpolitiska
programmet, avskrivs då det nuvarande programmet inte längre bedöms vara aktuellt att utvärdera.
Förvaltningen föreslår att frågan om ett nytt personalpolitiskt program aktualiseras i samband med
skapandet av ett personalutskott.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 199/2008/060, upprättande av handlingsplan avseende
kriminella MC-gäng, avskrivs då det inte längre bedöms vara aktuellt. Frågor om kriminella MC-gäng
hanteras idag vid behov inom ramen för den struktur för brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete som kommunfullmäktige beslutade om i november 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avskriva ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige.
2. föreslå kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan
avseende kriminella MC-gäng.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige.
2. föreslå Kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan
avseende kriminella MC-gäng.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 88.

Yrkanden
Ordföranden (L) yrkar kommunfullmäktige besluta att:

1. den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut läggs till handlingarna.
2. avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan avseende kriminella MC-gäng.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 89

Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut
eller bifall till ordförande (L) förslag till beslut.

Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla ordförande (L) förslag till beslut att:
1. den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut läggs till handlingarna.
2. avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan avseende kriminella MC-gäng.
________________
Skickas till:
Samtliga avdelningar på ksf
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

Kf § 90

KS/2016/0217/214

Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl., Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl.,
Nynäshamns kommun.

Ärendet
Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. För att reglera genomförandefrågor till följd av
detaljplanen och exploateringen har ett exploateringsavtal tecknats mellan Nynäshamns kommun och
exploatören AB Nynäshamnsbostäder.
Avtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar samt marköverlåtelser inom
exploateringsområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett godkännande av exploateringsavtalet bidrar till att uppfylla
de kommungemensamma målen för 2017-2020. Genom nya attraktiva bostäder kan Nynäshamn växa
som kommun. Exploateringen vid Nynäsgårds station bedöms som positiv för kommunens
bostadsförsörjning.
Att förädla området med bostäder bedöms även stärka underlaget för kollektivtrafik och service. Att
skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan också leda till att behovet av resor med bil minskar, vilket i
sin tur främjar utveckling av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns kommun.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 89.

Yrkanden
Thomas Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_______
Skickas till:
AB Nynäshamnsbostäder
Mark- och exploateringschef
VA-chef
Planeringschef
Planchef
Bygglovschef
Stadsmiljöchef
Akten
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 2018-05-16

KF § 91

KS/2016/0217/214

Detaljplan för Kullsta 2 m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Reservation och särskilda yttranden
Lena Dafgård (SN) och Rolf Åberg (SN) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt särskilda yttrande,
yttrandet läggs till protokollet som bilaga A.
Incan Löfstedt (SD) och Bodil Toll (M) reserverar sig mot beslutet.

Jäv

Agneta Hagström (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2015, §197 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen och granskningsutlåtandet den 7 december 2017
(MSN § 325 2017).
Detaljplanen innefattar Kullsta 2 som ägs av AB Nynäshamnsbostäder och Nynäshamn 2:13 och del av
fastigheten Nynäshamn 2:1 som ägs av Nynäshamns kommun. Planområdet ligger vid
pendeltågsstationen Nynäsgård, cirka en kilometer från Nynäshamns centrum. Fastigheterna Kullsta 2:13
och Kullsta 2 har tidigare varit bebyggda med garage men utgörs idag av grusad parkeringsyta,
asfalterad väg till pendelstationen samt sly och träd. Nynäshamn 2:1 utgörs av gatan Kullstagränd och
fungerar som utfart för bensinstationen och kiosken norr om planområdet. Öster om planområdet, längs
Centralgatan, ligger kulturhistoriskt intressanta arbetarbostäder, de så kallade Telihusen. Byggnaderna
består i huvudsak av ljus puts med rödmålat trä i detaljer eller övre gavelstycke och är 2-3 våningar
höga.
Granskningshandlingar har upprättats i april 2017 och granskning ägde rum 24 maj till 19 juni 2017.
Synpunkter under granskningstiden berörde bland annat hushöjderna och dess eventuella påverkan på
de befintliga Telihusen och fastigheterna söder om planområdet. Efter granskningen har ett
granskningsutlåtande upprättats den 10 november 2017. Utlåtandet redovisar inkomna yttranden med
förvaltningens kommentarer och ställnings tagande. Planhandlingarna har uppdaterats till
antagandehandlingar. Yttranden under granskningen har endast lett till ett fåtal bestämmelser som styr
gestaltning av det södra punkthuset.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter
1 januari 2015).
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KF § 91

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att:
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 90.
Yrkanden
Daniel Adborn (L), Miriam Malm (V), Kristian Ek (MP), Liselott Vahermägi (S), Thomas Johansson (S),
Patrik Isestad (S), Bernt Månsson (MP), Bengt Holwaster (MP), Eva Wennerberg (C) och Antonella
Pirrone (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att:
1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
Bodil Toll (M), Lena Dafgård (SN), Incan Löfstedt (SD) och Rolf Åberg (SN) yrkar
1. bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att granskningsutlåtandet godkänns.
2. avslag till antagandet av detaljplan för Kullsta 2 m.fl. enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900
(PBL).

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: föreslagna beslutssatser hanteras punkt för
punkt där kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. I det fall det finns ett motförslag kommer det att
ställas mot kommunstyrelsens förslag.

Beslutspunkt 1
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag om att granskningsutlåtandet godkänns.

Beslutspunkt 2
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag om att anta detaljplan för Kullsta 2 m.fl. enligt 5 kap. 27§
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Proposition
Proposition 1

Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning i beslutspunkt 1 och finner
att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att granskningsutlåtandet
godkänns.

Proposition 2

Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning i beslutspunkt 2 och finner
att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om att anta detaljplan för Kullsta 2
m.fl. enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
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Skickas till:
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Planeringschef
Stadsbyggnadschef
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Kommunfullmaktige 2018-05-16
§ 91
Vasterby 2018-05-16

Sarskilt yttrande gallande kommunfullmaktige 2018-05-16,
§ 91 Detaljplan for KuIlsta 2 m.fl. i Nynashamns kommun
Bakgrund
Syftet med detaljplanen och exploateringen är att utveckla stationsomrklet
Nynasggrds station och bygga ca 110 lagenheter med centrumandamgli bottenplan.
Totalt är det fyra punkthus som ska byggas, varav tre pg 4-5 vgningar och ett pg gtta
vgningar.
Sorundanet Nynashamns kommunparti anser att det är bra att det byggs lagenheter i
kollektivnara lagen och hade garna sagt ja till forslaget om byggnation, om det inte
varit for det fjarde huset p
tta vgningar. Aven om det huset kommer att ligga lagre
an de andra tre, kommer det and att bli for h6gt med gtta vgningar for den kansliga
miljo som är runt omkring med de kulturhistoriskt intressanta 'Telihusen" och i
forhgllande till ovrig bebyggelse i omrgdet. Vi anser att de nybyggda husen ska ha en
hojd som är lika med eller lagre an nockhojden for 'Telihusen".
Vi yrkar darfor pg ayslag for § 91 Detaljplan for KuIlsta 2 m.fl. och reserverar oss mot
beslutet i fullmaktige.

For Sorundanet Nynashamns kommunparti
Cfrl /
)46kt

tt-

Lena Dafggrd
Partiledare och
fullmaktigeledamot

Sorundanet Nynashamns kommunparti

Vasterby byvag 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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KF § 92

KS/2017/0353/060

Svar på motion om partnering vid byggprocesser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.

Ärendet
Den 28 augusti 2017 inkom Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) med en motion om
partnering vid byggprocesser. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram upphandlingsdokument och andra nödvändiga
underlag för att snarast möjligt kunna inleda ett partneringsamarbete med en aktör för byggande av nya
verksamhetslokaler. Partnering är en projektform där man för ett projekt kan välja att handla upp en
entreprenör som håller då ihop hela processen från start till mål.
Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anser i sitt yttrande, som beslutades om den 25 januari 2018, § 12, att anta
förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anför i sitt remissvar att fastighetsavdelningen idag inte har något
projekt av den storleken att ett partneringprojekt skulle vara att föredra. Enligt yttrandet är
projektformen tillämplig på större projekt som exempel en ny skola eller konceptförskolor där man
handlar upp flera förskolor i samma upphandling och på så sätt får beställaren ta del av entreprenörens
samordningsvinster. Vidare anför nämnden att om fastighetsavdelningen på sikt får beslut om större
investeringar som till exempel en ny skola, eller en renovering av sjukhuset, skulle dessa kunna vara
aktuella för ett partneringprojekt. Detta förutsätter att nämnden fattar beslut om genomförande på
mindre genomarbetade underlag enligt yttrandet.
Motionärerna efterlyser långsiktiga underhållsplaner för kommunens verksamhetslokaler. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anför att fastighetsavdelningen arbetar med att sammanställa tidigare
inventeringar för att skapa tillförlitliga underhållsplaner som ska användas för att prioritera underhållet.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande och föreslår
att motionen anses besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 100.

Yrkanden

Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till motionen.
Daniel Adborn (L) och Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse motionen
vara besvarad.
Justerarsignaturer
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Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall till kommunstyrelsen förslag om att
motionen ska anses vara besvarad eller bifall till Marcus Svinhufvud (M) 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
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kf § 93

KS/2018/0147/251

Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen bordläggs till nästa sammanträde.
Ärendet
En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017, § 214, att återremittera motionen för att utreda
följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap i rådet liksom
de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt nätverk.
Sammanfattningsvis innebär kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning
en möjlighet till ökad samverkan och inflytande i framförallt regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka
är centrala för kommunen, bland annat gällande Stockholm Norviks hamn.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet
och att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har i enlighet med återremissen utrett möjliga följder av att Nynäshamns
kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.
”En Bättre Sits Stora tjänstemannagruppen” där kommunen har erbjudits plats omfattar representanter
från länsplaneupprättare, kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, Trafikverket, Sjöfartsverket, Swedavia,
Mälab samt näringslivet genom Handelskamrarna och Företagarna i Stockholm-Mälarregionen.
Gruppen håller regelbundna möten för information, diskussion och viss beredning i aktuella
infrastrukturfrågor. Nynäshamns kommun har genom en plats i tjänstemannagruppen möjlighet att
samverka i och påverka prioriteringar och riktlinjer i de regionala infrastrukturfrågorna, vilka är mycket
viktiga för kommunen. Kommunen har i tjänstemannagruppen möjlighet att lyfta Nynäshamns och
Södertörnskommunernas perspektiv i ett större sammanhang och till exempel få förståelse vilken stor
regional fråga den nya hamnen i Norvik egentligen är. Ett exempel på kommunens behov av samverkan
när det gäller hamnen är den ökade godstrafiken, vilket bland annat kan tillgodoses genom rådets –
inklusive tjänstemannaberedningens - aktuella arbete med en storregional godsstrategi. Ett exempel på
kommunens behov av samverkan när det gäller hamnen är den ökade godstrafiken, vilket bland annat
kan tillgodoses genom rådets – inklusive tjänstemannaberedningens - aktuella arbete med en
storregional godsstrategi. Ett annat exempel på sammanhang där tjänstemannagruppen nyligen varit
involverad i En Bättre Sits-arbetet är ett gemensamt remissvar inför regeringens kommande beslut om
nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Den direkta nyttan i övrigt av ett medlemskap i Mälardalsrådet består i att valda representanter har
möjlighet att delta på kostnadsfria seminarier, nätverksträffar och få utbyte med och skapa relationer
med övriga aktörer i regionen.
Kommunstyrelsen uttalade vid beslut om medlemskap den 22 september 2004 att det är av vikt att
kommunen är medlem i rådet för att markera tillhörighet till huvudstadsregionen, samt att medlemskapet
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ger att söka stöd i utvecklingsfrågor som gynnar Stockholmsområdet och därmed Nynäshamns kommun.
De allra flesta av länets kommuner är medlemmar i rådet. Exempel på, för Nynäshamns kommun viktiga
frågor som drivits i Mälardalsrådet, är bland andra dubbelspår på Nynäsbanan, Norviks hamn och
Citybanan.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap liksom de
flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt nätverk.
Sammanfattningsvis är det svårt att exakt värdera och precisera hur stor betydelse medverkan i
Mälardalsrådet har i förhållande till medverkan i andra samverkansfora men i rådet behandlas nu mycket
stora och angelägna frågor för Nynäshamns kommun. Kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets
tjänstemannaberedning innebär en möjlighet till ökad samverkan och inflytande när det gäller framför allt
regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka är centrala för kommunen till exempel avseende Stockholm
Norviks hamn.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet
och att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 101.

Yrkanden
Ordförande (L) yrkar på att motionen bordläggs till nästa sammanträde.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till ordförande (L) förslag
om att motionen bordläggs till nästa sammanträde.

Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutat bifalla ordförande (L) förslag att motionen bordläggs.
_____________________
Skickas till:
Motionärerna
Akten
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KS/2017/0353/060

Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre i
Prästgården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet med motiveringen att utreda kostnader samt behov
av anpassningar av fastigheten, hur fastigheten kan användas för kulturella ändamål samt bilägga
relevanta beslutsunderlag från socialnämnden.

Särskilda yttranden
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som läggs till protokollet som bilaga B.

Ärendet
Rolf Hofsten (PPiN) har väckt en motion om att utreda möjligheterna att göra Prästgården i Nynäshamn
till ett allaktivitetshus för pensionärer. Motionären menar att Prästgården skulle kunna bli en mötesplats
för pensionärer för att motverka ensamhet och skapa förutsättningar för social samvaro. Exempel som
ges är kulturaktiviteter, bingospel, snickra m m. Ett av målen med verksamheten ska vara att alla skall
vara aktiva och bidra till att utveckla verksamheten och alla ska vara välkomna.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen 2017-12-12, § 125, och beslutat att överlämna
socialförvaltningens yttrande över motionen som sitt eget.
Av yttrandet framgår att socialnämnden nyligen genomfört en utredning av frågan som socialnämnden
har tagit ställning till, SON § 96/2017. I utredningen framförs att idén att anordna aktiviteter i
Prästgården i grunden är något positivt men att ett praktiskt genomförande är förknippat med flera
svårigheter.
Lokalen är inte tillgänglighetsanpassad. För att tillgänglighetsanpassa lokalerna krävs relativt omfattande
investeringar som socialnämnden kommer att behöva finansiera om nämnden vill hyra lokalerna.
Socialnämnden har svårt att motivera en kännbar utökning av lokalkostnaderna utifrån de ekonomiska
ramar som nämnden har fått. Socialförvaltningen har därför avstyrkt att nämnden skulle gå vidare med
förslaget om att förhyra Prästgården. Istället föreslås en fortsatt dialog med frivilligkrafter för att bäst
utnyttja de befintliga lokalerna.
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning av ärendet än den som framgår av
socialnämndens yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens yttrande över
motionen ska utgöra svar på motionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande
över motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till socialnämndens
yttrande över motionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 102.
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Yrkanden

Greta Olin Landström (PPiN) yrkar på återremiss av motionen.

Daniel Adborn (L), Ola Hägg (S), Bernt Månsson (MP), Linda Walkeby (S), Agneta Tjärnhammar (M),
Antonella Pirrone (KD), Lena Dafgård (SN) och Incan Löfstedt (SD) yrkar bifall till Greta Olin Landström
(PPiN) yrkande om återremiss av motionen.
Ordförande (L) yrkar återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att utreda kostnader
samt behov av anpassningar av fastigheten, hur fastigheten kan användas för kulturella ändamål samt
bilägga relevanta beslutsunderlag från socialnämnden.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: Bifall eller avslag till ordförande (L) yrkande
om att återremittera ärendet med motiveringen att utreda kostnader samt behov av anpassningar av
fastigheten, hur fastigheten kan användas för kulturella ändamål samt bilägga relevanta beslutsunderlag
från socialnämnden.

Proposition

Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet med motiveringen att utreda kostnader samt
behov av anpassningar av fastigheten, hur fastigheten kan användas för kulturella ändamål samt bilägga
relevanta beslutsunderlag från socialnämnden och finner att ärendet återremitteras tillsammans med
motiveringen.
_____________________
Skickas till:
R.Hofsten
Socialnämnden
Akten
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Kommunfullmaktige 2018-05-16
§ 93
Vasterby 2018-05-16

Sarskilt yttrande gallande kommunfullmaktige 2018-05-16, §
93 motion om att inratta ett aktivitetshus for aldre i
Prastgarden i Nynashamns tatort
Bakgrund
Syftet med motionen frgn Rolf Hofsten frgn Pensionarspartiet är att utreda
mojligheterna att g6ra Prastggrden i Nynashamns tatort till ett allaktivitetshus for
pensionarer. Exempel p aktiviteter som Wes& är att utova gamla hantverk, snickra,
la'ra sig om datorer, spela bingo, agna sig gt skilda kulturaktiviteter och skapa social
samvaro. Prastggrden har ocksg fordelen att den har en tradggrd, som skulle kunna
gams till en Sinnenas tradggrd, som skulle skotas av de pensionarer som är aktiva och
vill vara med i arbetet.
Sorundanet Nynashamns kommunparti anser att forslaget är intressant och aft det
behovs traffpunkter for pensionarer som kanske inte är intresserade av att gg till ett
aldreboende fOr att delta i aktiviteter. Vi anser ocksg att traffpunkter behOvs aven for
andra grupper, t.ex. personer dar miljoer och andra omstandigheter i vissa situationer
kan skapa funktionshinder. Vi hade garna sett att aven dessa grupper hade inkluderats
anvandarna av allaktivitetshuset och att den foreslagna verksamheten inte bara
vander sig till pensionarer.
Vi yrkar pg aterremiss for § 93 motion frgn Rolf Hofsten frgn Pensionarspartiet om att
utreda mojligheterna att Ora Prastggrden i Nynashamns tatort till ett allaktivitetshus
fOr pensionarer. Vi anser att beslutsunderlag for motionen saknas och att motionen
inte har fgtt den beredning som en motion ska ha innan beslut i fullmaktige. I svaret
pg motionen hanvisas till en genomfOrd utredning som socialnamnden har tagit
stallning till, SON § 96/2017, men nar man soker i handlingar till detta arende
kommunens hemsida, saknas denna utredning, vilket innebar att fullmaktiges
ledamOter inte har nggot underlag for beslut.

Sorundanet Nynashamns kommunparti
Vasterby byvag 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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Aterremissen syftar till att fa' fram fakta och beslutsunderlag betraffande vilka gtgarder
som skulle behova vidtas, t.ex. for anpassning av tillganglighet, och vilka kostnader
som detta skulle innebara, dvs. just det som motionaren har foreslagit: "att
kommunfullmaktige Igter utreda mojligheterna att Ora Prastggrden i Nynashamn till
ett allaktivitetshus for pensionarer."

For Sorundanet Nynashamns kommunparti
—
, "
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Lena Dafggrd
"/
Partiledare och
fullmaktigeledamot
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