UTSKRIFTSDATUM
2018-05-03

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid:

Folkets Hus, Nynäshamn, 2018-05-16 kl. 19:00

Ärenden:

Enligt bilagda handlingar

2(2)

GRUPPSAMMANTRÄDEN

Parti

Plats

Tid

Socialdemokraterna

Kommunhuset ”Landsort”

2018-05-14

18.30

Liberalerna

Kommunhuset ”Landsort”

2018-05-14

18.30

Miljöpartiet

Kommunhuset ”Landsort”

2018-05-14

18.30

Vänsterpartiet

Se särskild kallelse

Pensionärspartiet

Se särskild kallelse

Moderaterna

Se särskild kallelse

Centerpartiet

Sorunda Bygdegård

2018-05-15

19.00

Kristdemokraterna

Se särskild kallelse

Sorundanet Nynäshamns kommunparti Se särskild kallelse
Sverigedemokraterna

-

Nynashamns
kommun

TILLKANNAGIVANDE
Konnmunfullmaktige i Nynashamn kallas aft sammantrada i Folkets Hus Nynashannn, Mysingen,
onsdagen den 16 maj 2018 kl. 19.00, varvid foljande arenden behandlas:
76. Upprop och annnalningar om forhinder
77. Tillkannagivande av fulInnaktigesammantradet
78. Justering av sammantradets protokoll
79. Avsagelser
80. Valarenden
81. Revisorerna
82. Inkomna arenden
83. Inkomna medborgarforslag
84. Meddelanden
85. Beslut huruvida interpellationer som inlannnats till konnmunstyrelsens forvaltning fore
fullmaktiges sammantrade far vackas, sannt behandling av fragor
Interpellationer vackta vid foregaende sammantrade
86. Svar pa interpellation stand av Marcus Svinhufvud (M) till komnnunstyrelsens ordf6rande
Patrik Isestad (S) om arendehanteringssystem
87. Svar pa interpellation stand av Harry Bouveng (M) till kommunstyrelsens ordforande Patrik
Isestad (S) angaende diverse !often
88. Svar pa interpellation stand av Lena Dafgard (SN) till miljo-och samhallsbyggnadsnamndens
ordforande Daniel Adborn (L) om gang- och cykelvag utnned vag 542 nnellan GrOdby och
Sunnerby
Beslutsarenden, ej motioner
89. Rapport balanslista
90. Exploateringsavtal f6r KuIlsta 2 nn.fl., Nynashamns konnmun
91. Detaljplan for KuIlsta 2 m.fl.
Beslutsarenden, motioner
92. Svar pa motion om partnering vid byggprocesser
93. Svar pa motion om uttrade ur Malardalsradet

1(2)

2(2)

94. Svar pa motion om att inratta ett aktivitetshus f6r aldre i Prastgarden
Handlingar till ovanstaende arenden finns tillgangliga pa komnnunstyrelseforvaltningen,
Nannndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynashamn, tel. 08-520 680 00. Kommunfullmaktiges
sannmantraden är offentliga, allmanheten är darter valkommen att hora pa debatten.
En timme innan konnnnunfullmaktiges sammantrade oppnar Kafe fullmaktige dar allmanheten bjuds
in fOr att samtala med komnnunfullmaktiges ledamoter. Tennat for Kafe fullmaktige den 16 maj 2018
är medborgardialog/inflytande i den demokratiska processen.

Nynashamn den 26 april 2018

Nicholas Nikander
konnmunfulInnaktiges ordf6rande

Yvb, ne Perssbn
k tin f un ullmaktiges sekreterare

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16

Kf § 76

Upprop och anmälningar om förhinder
_________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 77

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
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.
_________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 78

Justering av sammanträdets protokoll
______________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 79

Avsägelser
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.
_____________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 80

Valärenden
_____________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 81

Revisorerna
_______________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 82

Inkomna ärenden
____________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 83

Inkomna medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att :
1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att Nynäshamns
kommun satsar på en syn- och hörselinstruktör till socialnämnden.
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 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 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 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.

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 83

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 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 föreslår att medborgarförslaget delegeras
till kultur – och fritidsnämnden.

_____________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 84

Meddelanden
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.
____________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 85

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges
sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
_________________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 86

Svar på interpellation ställd av Marcus Svinhufvud
(M) till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad
(S) om ärendehanteringssystem
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.
_________________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 87

Svar på interpellation ställd av Harry Bouveng (M) till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S)
angående diverse löften
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.
_________________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 88

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till
miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Daniel Adborn (L) om gång- och cykelväg utmed väg
542 mellan Grödby och Sunnerby
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. Svaret kommer att skickas ut till kommunfullmäktige den 7
maj 2018.
_________________________

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 89

Dnr KS/2018/0015/009

Rapport balanslista
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.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den del av rapporten som avser kommunstyrelsens
arbetsutskotts och kommunstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

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.
_______________________

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-04-17

Sida 1

Vår beteckning
KS/2018/0015/009-1

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Christian Wigren
E-post: Christian.Wigren@nynashamn.se
Tel: 08-520 73575

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Rapport balanslista
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avskriva ärende 93/2011-020, utvärdering av det
personalpolitiska programmet.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till
kommunfullmäktige.
2. den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommunstyrelsens
beslut läggs till handlingarna.
3. föreslå Kommunfullmäktige att 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.
Förvaltningen föreslår även att två ärenden avskrivs.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 93/2011-020, utvärdering av det personalpolitiska
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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-04-17

Sida 2

Vår beteckning
KS/2018/0015/009-1

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.

_______________________

______________________

Tommy Fabricius
kommundirektör

Christian Wigren
kanslichef

Beslutsunderlag

Rapport balanslista
Expedieras till
Samtliga avdelningar på KSF

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 90

Dnr KS/2018/0103/001

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.

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
_______________________

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-04-17

Sida 1

Vår beteckning
KS/2016/0217/214-5

Tjänsteställe/handläggare
Mark och exploatering
Veronique Larsson
E-post: veronique.larsson@nynashamn.se
Tel: 010 452 25 56

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl., Nynäshamns
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
-

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns
kommun

Sammanfattning
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.
Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. Detaljplanen möjliggör
utveckling av stationsområdet Nynäsgårds station och skapar förutsättningar för ny
bostadsbebyggelse med ca 110 lägenheter i 4-8 våningar med möjlighet till
centrumändamål i bottenplan. Fastigheten Kullsta 2 får en annan användning, från
biluppställningsändamål till bostäder.
Fastigheterna inom planområdet ägs av Nynäshamns kommun och AB
Nynäshamnsbostäder.
Exploateringsavtalets syfte och avgränsning
För att reglera hur exploateringen av detaljplaneområde ska genomföras har
Nynäshamnsbostäder och Kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar
utförandet och finansiering av anläggningar. Avtalets syfte är även att utgöra
överenskommelse om fastighetsreglering vad gäller den mark som ska överföras till och
från Kommunens respektive Exploatörens ägo.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-04-17

Sida 2

Vår beteckning
KS/2016/0217/214-5

Exploateringsavtalet omfattar ett exploateringsområde som består av
detaljplaneområdet.
Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige
godkänner exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar

Detaljplanen för Kullsta 2 m. fl..
Ansvar och finansiering
Kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt drift och underhåll
av allmän plats inom exploateringsområdet. Samtliga kostnader för utbyggnad av
allmän platsmark bekostas av exploatören.
Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och bebyggelse inom
exploatörens kvartersmark.
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och underhåll av
kommunala VA-anläggningar.
Exploatören ansvarar för dagvattenhantering enligt Kommunens dagvattenpolicy.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
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.

_______________________

Tommy Fabricius
Kommundirektör

______________________
Caroline Thunström
Tf mark- och exploateringschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-04-17

Beslutsunderlag
Skickas till
Akten
AB Nynäshamnsbostäder
Mark- och exploateringschef Nynäshamns kommun
Planeringschef Nynäshamns kommun

För kännedom:
VA-chef Nynäshamns kommun
Planchef Nynäshamns kommun
Bygglovschef Nynäshamns kommun
Stadsmiljöchef Nynäshamns kommun

För åtgärd:
Mark- och exploateringschef Nynäshamns kommun

Vår beteckning
KS/2016/0217/214-5

Sida 3

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 91

Dnr KS/2016/0217/214

Detaljplan för Kullsta 2 m.fl.
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.

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).

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).
_______________________
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Tjänsteställe/handläggare
Planering och samhällsutveckling
Albin Törnberg
E-post: albin.tornberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 688 66

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Kullsta 2 m.fl.
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).

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgårds station och skapa förutsättningar för
ny bostadsbebyggelse med cirka 110 lägenheter i 4-8 våningar med möjlighet för centrumändamål i
bottenplan. Granskning av planförslaget ägde rum 24 maj – 19 juni 2017. Synpunkter från
granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Bakgrund
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 ställningstagande. 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).

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-04-17

_______________________
Tommy Fabricius
Kommundirektör

Beslutsunderlag
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Skickas till
För kännedom:
MSN
Planeringschef
Stadsbyggnadschef
Nynäshamnsbostäder

______________________
Mikael Gustafsson
Planeringschef

Vår beteckning
KS/2016/0217/214-3
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Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 92

Dnr KS/2017/0353/060

Svar på motion om partnering vid byggprocesser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 100.

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.
_______________________

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-04-17

Sida 1

Vår beteckning
KS/2017/0353/060-4

Tjänsteställe/handläggare
Kansliavdelningen
Susanne Wallgren

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Svar på motion om partnering vid byggprocesser
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

Remiss
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.

_______________________
Tommy Fabricius
Kommundirektör

______________________
Susanne Wallgren
utredare
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Beslutsunderlag
1. Motionen 2017-08-28
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om yttrande 2018-01-25, § 12
3. Tjänsteskrivelse till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande

Skickas till
Motionärerna
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
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2018-05-16
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Dnr KS/2017/0353/060

Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 101.

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

Kommunfullmäktige
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-05-16
Kf § 93

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 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.
_______________________

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-03-06

Sida 1

Vår beteckning
KS/2016/0317/060-11

Tjänsteställe/handläggare
Kansliavdelningen
Susanne Wallgren

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning
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.

Ärendet
Harry Bouveng (M) föreslår i sin motion från den 12 december 2016 att kommunfullmäktige beslutar att
begära utträde ur Mälardalsrådet. Bakgrunden är att förslagsställaren anser att Mälardalsrådet mest är en
mötesplats för erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med hänvisning de regionala
samverkansaktörerna Storstockholm och Landstinget.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017, § 214, att återremittera motionen för att utreda
följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.

Bakgrund
Nynäshamns kommun har varit medlem i Mälardalsrådet sedan 2005 och var även medlem 1993-2000.
Syftet med Nynäshamns kommuns medlemskap är att tillsammans med Mälardalsrådets medlemmar
arbeta för att kommunens och regionens intressen tas tillvara inom dessa områden.
Mälardalsrådet har medfört gemensamma lösningar inom trafik- och infrastrukturområdet i regionen.
Enligt en ny rapport från Mälardalsrådet väljer allt fler att arbetspendla tvärs över hela StockholmMälarregionen, vilket visar på behovet av samverkan för att öka tillgängligheten till och genom regionen.
Nyligen lämnade Mälardalsrådet in en storregional systemanalys ”En bättre sits” till Trafikverket. I den
har medlemmarna i Mälardalsrådet enats om de prioriterade infrastukturbehoven, vilka ska lyftas fram.
Nynäshamns kommuns medlemsavgift består dels av en grundavgift på 50 000 kronor, dels av en rörlig
avgift på 0,85 kronor baserad på antalet kommuninvånare. Av Mälardalsrådets stadgar framgår att ett
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Vår beteckning
KS/2016/0317/060-11

utträde ska ske vid utgången av ett kalenderår och att anmälan om utträde ska göras till styrelsen senast
den 31 december året dessförinnan.
Nynäshamns kommun deltar förutom i Mälardalsrådet i flera andra regionala och centrala sammanhang:
Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholm Business Alliance (SBA), EU:s
regionkommitté, samt Södertörns samarbetskommitté.

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
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.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-03-06

_______________________
Tommy Fabricius
Kommundirektör

______________________
Susanne Wallgren
utredare

Beslutsunderlag
1. Motionen, 2016-12-12
2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14, § 214

Skickas till
Motionären

Vår beteckning
KS/2016/0317/060-11
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Dnr KS/2017/0353/060

Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för
äldre i Prästgården
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.

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.
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Svar på motion om att inrätta ett aktivitetshus för äldre i Prästgården
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till soc ialnämndens
yttrande över motionen.
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 förutsätt ningar för soc ial
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.
Socialnämndens yttrande
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.
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning av ärendet än den som framgår av
socialnämndens yttrande. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att soc ialnämndens yttrande över
motionen ska utgöra svar på motionen.
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