UTSKRIFTSDATUM
2019-02-28

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plats och tid:

Folkets Hus, Nynäshamn, 2019-03-14 kl. 19.00

Ärenden:

Enligt bilagda handlingar

2(2)

GRUPPSAMMANTRÄDEN

Parti

Plats

Socialdemokraterna

Folkets hus, expeditionen

Liberalerna

Se särskild kallelse

Miljöpartiet

Se särskild kallelse

Vänsterpartiet

Se särskild kallelse

Pensionärspartiet

Se särskild kallelse

Moderaterna

Se särskild kallelse

Centerpartiet

Se särskild kallelse

Kristdemokraterna

Se särskild kallelse

Sorundanet Nynäshamns kommunparti Se särskild kallelse
Sverigedemokraterna

Se särskild kallelse

Tid

2019-03-11 18.30

1(2)

TILLKÄNNAGIVANDE

Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
torsdagen den 14 mars 2019 klockan 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
29. Upprop och anmälningar om förhinder
30. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
31. Justering av sammanträdets protokoll
32. Avsägelser
33. Valärenden
34. Revisorerna
35. Inkomna ärenden
36. Inkomna medborgarförslag
37. Meddelanden
38. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Interpellationer väckta vid föregående sammanträde
39. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande tillika kommunalråd Daniel Adborn (L) om hur eleverna i Sorundas och Ösmos
skolor ska få plats.
40. Svar på interpellation ställd av Henrik Persson (S) till socialnämndens ordförande tillika
kommunalråd Antonella Pirrone (KD) om föräldrastödsprogram.
Beslutsärenden
41. Val av ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
42. Marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1,
Nynäshamns kommun
43. Detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, beslut om antagande
44. Investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt
verksamhetsanpassning och underhåll
45. Utredning om eventuell flytt av Vanstaskolan
Beslutsärenden, motioner
46. Svar på motion om angående webbsändning av nämndsammanträden
47. Svar på motion om att undersöka förutsättningarna att starta upp projektet
klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola

2(2)

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, telefonnummer 08-520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkomna att höra på debatten.

Nynäshamn den 27 februari 2019

Nicholas Nikander
kommunfullmäktiges ordförande

Malin Söderlund
kommunfullmäktiges sekreterare

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14

Kf § 29

Upprop och anmälningar om förhinder
_________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 30

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 28
februari 2019.
Tillkännagivandet infördes i Nynäshamns Posten den 5 mars 2019.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 28 februari 2019.
_________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 31

Justering av sammanträdets protokoll
______________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 32

Avsägelser

_____________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 33

Valärenden
_____________________

KS/2019/0008/102

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 34

Revisorerna
_____________________

KS/2019/0042/008

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 35

Inkomna ärenden
KS/2019/0146/060-1
Emilia Orpana (SD) och Jean-Claude Menot (SD) har den 25 februari 2019 inkommit med en
motion om att förbjuda tiggeriet i Nynäshamn.
_____________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 36

Inkomna medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för
medborgarförslaget gällande att sänka hastigheten på Hamnviksvägen och
Estövägen.
2. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att
göra det möjligt att lämna medborgarförslag i ett webbformulär.
3. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för
medborgarförslaget gällande att utreda möjligheterna att driva igenom ett
engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen.
4. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att
Nynäshamns kommun kompletterar § 11 i de lokala ordningsföreskrifterna.

Ärendet
KS/2019/0095/061-1
Medborgarförslag från Marcus Nylén om att medborgarförslag - Åtgärdsförslag för att sänka
hastigheten på Hamnviksvägen och Estövägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2019/0108/061
Medborgarförslag från Nicklas Sjögren om att göra det möjligt att lämna medborgarförslag i
ett webbformulär. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras
till kommunstyrelsen.
KS/2019/0109/061-1
Medborgarförslag från Nicklas Sjögren om att utreda möjligheterna att driva igenom ett
engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2019/0114/061-1
Medborgarförslag från Curt Linderholm om att Nynäshamns kommun kompletterar § 11 i de
lokala ordningsföreskrifterna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget
delegeras till Kommunstyrelsen.
______________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 37

Meddelanden
KS/2017/0298/061-3
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 januari 2019 beslutat att avslå
medborgarförslag om att få bort kajor och kanadagäss från Järnvägsgatan och
Svandammsparken.
KS/2018/0372/061-3
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 januari 2019 beslutat att anta
förvaltningens yttrande som sitt eget och att anse medborgarförslaget om reklamskyltar
utanför affärerna därmed besvarat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade även
att ge förvaltningen i uppdrag att inventera reklamskyltar och att ta kontakt med
Stadskärneföreningen för vidare diskussion.
KS/2019/0001/009-18
Sveriges Kommuner och Landsting har den 28 januari 2019 sänt en inbjudan till
förtroendevalda i kommuner och regioner till att delta i nätverk för förtroendevalda som är
intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och
samverkan med civilsamhället.
KS/2019/0008/102-9
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett Sofie Sandin (V) som ny ersättare i
kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2019. Avgående ersättare Eva Westin
Gustafsson.
KS/2019/0008/102-8
Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett Mohamed Jimale (MP) som ny ersättare i
kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2019. Avgående ersättare Monica Stålborg
Billberg.
_____________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 38

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

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 39

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
tillika kommunalråd Daniel Adborn (L) om hur
eleverna i Sorundas och Ösmos skolor ska få plats
KS/2019/0014/101-2
Lena Dafgård (SN) har den 4 februari 2019 inkommit med en interpellation ställd till miljöoch samhällsbyggnadsnämndens ordförande tillika kommunalråd Daniel Adborn (L) om hur
eleverna i Sorundas och Ösmos skolor ska få plats.
_____________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 40

Svar på interpellation ställd av Henrik Persson (S) till
socialnämndens ordförande tillika kommunalråd
Antonella Pirrone (KD) om föräldrastödsprogram
KS/2019/0014/101-3
Henrik Persson (S) har den 14 februari 2019 inkommit med en interpellation ställd till
socialnämndens ordförande tillika kommunalråd Antonella Pirrone (KD) om
föräldrastödsprogram.
_____________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 41

KS/2018/0473/110

Val av ledamot i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att utse ... till ny ledamot i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund istället för Georgios Tsiouras (M).

Ärendet
Till ledamot och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling
(förbundsfullmäktige eller direktion) får väljas endast den som är ledamot eller ersättare i
förbundsmedlemmens fullmäktige, 9 kap 7 § kommunallagen.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 § 218 att från och med den 1 januari
2019 till och med den 31 december 2022 utse följande ledamöter och ersättare, samt revisor
i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
Ledamöter
1. Håkan Svanberg (M), ordförande för perioden 2019-2020
2. Georgios Tsiouras (M)
3. Janice Boije Junerud (S)
Ersättare
1. Jimmy Norrell (M)
2. Anna Eklund (L)
3. Henrik Persson (S)
Förslag till revisor
Kenneth Åhs (S)
Då Georgios Tsiouras (M) inte är ledamot eller ersättare i Nynäshamns kommuns
kommunfullmäktige behöver en ny ledamot till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
utses.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-02-28

Sida 1

Vår beteckning
KS/2018/0473/110-118

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Val av ledamot i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse ... till ny ledamot i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund istället
för Georgios Tsiouras (M).

Ärendet
Till ledamot och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling (förbundsfullmäktige eller
direktion) får väljas endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige, 9 kap
7 § kommunallagen.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 § 218 att från och med den 1 januari 2019 till och
med den 31 december 2022 utse följande ledamöter och ersättare, samt revisor i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund.
Ledamöter
1. Håkan Svanberg (M), ordförande för perioden 2019-2020
2. Georgios Tsiouras (M)
3. Janice Boije Junerud (S)
Ersättare
1. Jimmy Norrell (M)
2. Anna Eklund (L)
3. Henrik Persson (S)
Förslag till revisor
Kenneth Åhs (S)
Då Georgios Tsiouras (M) inte är ledamot eller ersättare i Nynäshamns kommuns kommunfullmäktige
behöver en ny ledamot till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund utses.

_______________________
Tommy Fabricius
kommundirektör

______________________
Malin Söderlund
nämndsekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-02-28

Bilagor
Beslut § 218 2018-12-12

Skickas till
Georgios Tsiouras
Den valda
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Vår beteckning
KS/2018/0473/110-118

Sida 2

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 42

KS/2018/0162/061

Marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18
och del av Nynäshamn 2:1, Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och
del av Nynäshamn 2:1
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja marköverlåtelse- och genomförandeavtal
för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende
fastighetsbildning enligt marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2019, § 30.
Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet att för egen del, under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1-3:
a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja
marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1
b. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja köpet och teckna köpebrev.
c. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande
avseende fastighetsbildning enligt marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.

Ärendet
En detaljplan för fastigheten Älgen 18 och del av Nynäshamns 2:1 har upprättats. Det nya
förslaget till detaljplan möjliggör tre nya flerbostadshus i 5-10 våningar med underliggande
parkeringsgarage. Totalt planeras det för cirka 70 lägenheter av varierande storlek och
planen tillåter gruppbostäder såsom äldreboende. Enligt förslaget placeras husen kring en
gemensam gård med grönytor runt om.
Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Nynäshamns kommun. Ett markanvisningsavtal
för bostadsutveckling inom del av kv. Älgen (Höjdgatan) tecknades mellan BTH Bostad och
Nynäshamns kommun år 2016. Markanvisningsavtalet innebär att den enskilda kvartersmark
för bostadsändamål som planläggs i detaljplanen ska överlåtas till BTH Bostad om
detaljplanen vinner laga kraft.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och
del av Nynäshamn 2:1
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja marköverlåtelse- och genomförandeavtal
för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende
fastighetsbildning enligt marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 42

KS/2018/0162/061

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med punkt 1-3:
a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja
marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1
b. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja köpet och teckna köpebrev.
c. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande
avseende fastighetsbildning enligt marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.
_______________________

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-02-12

Sida 1

Vår beteckning
KS/2015/0269/251-11

Tjänsteställe/handläggare
Mark och exploatering
Sandra Zachrisson
E-post: sandra.zachrisson@nynashamn.se
Tel: 08-520 682 59

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och
del av Nynäshamn 2:1, Nynäshamns kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna undertecknat marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av
Nynäshamn 2:1
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18
och del av Nynäshamn 2:1
3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende fastighetsbildning
enligt marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med punkt 1-3:
a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja marköverlåtelseoch genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1
b. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja köpet och teckna köpebrev.
c. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende
fastighetsbildning enligt marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 har upprättats. Om
detaljplanen vinner laga kraft ska fastigheten Älgen 18 och del av fastigheten Nynäshamn 2:1 säljas av
kommunen till byggaktören BTH Bostad. Som köpehandling och för att reglera genomförandefrågor till
följd av detaljplanen och exploateringen har ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal upprättats
mellan kommunen och BTH Bostad.

Ärendet
Bakgrund
En detaljplan för fastigheten Älgen 18 och del av Nynäshamns 2:1 har upprättats. Det nya förslaget till
detaljplan möjliggör tre nya flerbostadshus i 5-10 våningar med underliggande parkeringsgarage. Totalt
planeras det för cirka 70 lägenheter av varierande storlek och planen tillåter gruppbostäder såsom
äldreboende. Enligt förslaget placeras husen kring en gemensam gård med grönytor runt om.
Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Nynäshamns kommun. Ett markanvisningsavtal för
bostadsutveckling inom del av kv. Älgen (Höjdgatan) tecknades mellan BTH Bostad och Nynäshamns

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-02-12

Sida 2

Vår beteckning
KS/2015/0269/251-11

kommun år 2016. Markanvisningsavtalet innebär att den enskilda kvartersmark för bostadsändamål som
planläggs i detaljplanen ska överlåtas till BTH Bostad om detaljplanen vinner laga kraft.
Marköverlåtelse- och genomförandeavtalets syfte och avgränsning
För att genomföra marköverlåtelsen avseende planområdets kvartersmark för bostadsändamål har BTH
Bostad och kommunen tecknat ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal. Avtalets syfte är att utgöra
överenskommelse om marköverlåtelser och reglera köpets villkor.
Marköverlåtelse- och genomförandeavtalet reglerar även hur exploateringen av detaljplaneområdet ska
genomföras avseende byggandet och finansiering av enskilda och allmänna anläggningar. Det gäller dels
vem som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem som ska finansiera åtgärderna.
Avtalet omfattar ett exploateringsområde som motsvarar detaljplaneområdets geografiska avgränsning.
Marköverlåtelse- och genomförandeavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige
senast 2019-12-31 godkänner avtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige senast 2019-12-31 antar
Detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, och att besluten därefter vinner laga kraft.
Marköverlåtelse- och genomförandeavtalet ersätter helt det tidigare tecknade markanvisningsavtalet som
upphör att gälla.
Marköverlåtelse och fastighetsbildning
När detaljplanen har vunnit laga kraft kommer all kvartersmark för bostadsändamål inom detaljplanen att
överföras från kommunen till BTH Bostad. Köpet innebär att ett markområde av fastigheten Nynäshamn
2:1 förs över till fastigheten Älgen 18. Detta kräver en lantmäteriförrättning om fastighetsreglering. När
lantmäteriförrättningen är klar tillträder BTH Bostad marken.
Som ersättning för markområdet ska BTH Bostad betala till kommunen 4000 kr/kvm ljus bruttoarea,
vilket motsvarar preliminärt 23 704 000 kronor. Den slutliga köpeskillingen bestäms när BTH Bostad fått
ett beviljat bygglov.
Betalning ska ske senast två år efter att lantmäteriförrättningen är klar och BTH tillträtt marken, genom
lösen av ett upprättat skuldebrev.
Utförande, drift och underhåll av allmänna anläggningar
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom exploateringsområdet. Kommunen kommer därmed
att ansvarar för drift och underhåll av gator, gång- och cykelbanor samt allmänna grönytor. Höjdgatan
har tidigare omfattats av en gemensamhetsanläggning där kommunen i egenskap av fastighetsägare till
Älgen 18 varit delägare. I och med detaljplanen ska kommunen ta över hela förvaltningsansvaret för
vägen. Kommunens stadsmiljöavdelning kommer därmed vara i behov av utökad drift- och
underhållsbudget från och med gemensamhetsanläggnings upphörande.
BTH Bostad ska efter färdigställd bostadsbyggnation återställa och iordningställa allmän platsmark inom
exploateringsområdet i enlighet med planbeskrivning och gestaltningsprogram tillhörande detaljplanen.
Kommunen är huvudman för vatten och avlopp inom exploateringsområdet och ansvarar för utbyggnad,
drift och underhåll av allmänna VA-och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar inom området.
Utförande, drift och underhåll av enskilda anläggningar
BTH Bostad är ansvarig för alla enskilda anläggningar inom exploateringsområdet.
Ekonomiska frågor
BTH Bostad bekostar samtliga anläggningar och byggnationer inom kvartersmark.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-02-12

Sida 3

Vår beteckning
KS/2015/0269/251-11

Samtliga kostnader inom exploateringsområdet för upphandling, projektering, byggledning, kontroll,
besiktning och anläggande av allmän platsmark bekostas av BTH bostad.
VA- och dagvattenutbyggnad finansieras via anslutningsavgifter enligt VA- taxa. Eventuell
tryckstegringsstation bekostas av BTH Bostad.
BTH Bostad betalar även alla kostnader för lantmäteriförrättningar som krävs för exploateringens
genomförande.
Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet med avtalet har BTH Bostad lämnat en
moderbolagsborgen. Moderbolagsborgen har överlämnats till kommunen i samband med
undertecknandet av avtalet.
Tidplan
BTH Bostad ska påbörja exploateringen så snart avtalet är giltigt och tillträde till marken har skett.
Samtliga bostäder ska vara klara och fått slutbesked inom fyra år från tillträdesdagen. Anläggningar på
allmän platsmark ska vara färdiga inom ett år från det att slutbesked meddelats för bostäderna.
Gestaltningsprogram
Kommunen har i samarbete med BTH Bostad upprättat ett gestaltningsprogram för exploateringen.
Gestaltningsprogrammet beskriver sex grundläggande gestaltningsprinciper i syfte att säkerställa att den
nya bebyggelsen längs med Höjdgatan uppnår god kvalitet. De nya bostäderna ska bidra till en god
livsmiljö i Nynäshamns stad.
Dokumentet ska fungera som ett stöd vid utformningen av såväl bebyggelse som yttre miljö. Ambitionen
är att säkerställa kvalitet i alla skalor, från stadsbild och stadens siluett till den direkta närmiljön.
Dokumentet beskriver olika kvalitetskriterier med hänvisning till referensprojekt och till
gestaltningsförslag som tagits fram under detaljplaneprocessen. Tydliga gestaltningsprinciper utför ett
ramverk för att säkerställa kvalitet men medger samtidigt utrymme för variation och flexibilitet över tid
utan att övergripande kvaliteter förloras.
Gestaltningsprogrammet har tagit fram i syfte att avtala om betydande gestaltningsfrågor utöver de som
detaljplanen styr. Gestaltningsprogrammet har avtalats med exploatören genom att kopplats till
marköverlåtelse- och genomförandeavtalet. Gestaltningsprogrammet är en bilaga till avtalet.
Konstnärlig utsmyckning
BTH Bostad ska betala och iordningställa konstnärlig utsmyckning inom det lilla parkområdet i korsningen
Skolgatan/Höjdgatan. Den konstnärliga utsmyckningen blir effektbelysning på vegetation, träd eller
bergvägg i form av markstrålkastare som kopplas till gatubelysningen.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att marköverlåtelse- och genomförandeavtalet beaktar och
tillgodoser kommunens intressen i denna exploatering. Avtalet reglerar på ett rimligt sätt parternas
åtagande för genomförandet i enlighet med gällande laga och förordningar. Avtalet följer även tidigare
upprättat markanvisningsavtal.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett godkännande av marköverlåtelse- och
genomförandeavtalet bidrar till ett uppfylla de kommungemensamma målen för 2019-2022. Genom nya
attraktiva bostäder kan Nynäshamn växa som kommun. Utbyggnaden av nya bostäder på Höjdgatan
bedöms som positivt för kommunens bostadsförsörjning.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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2019-02-12

Sida 4

Vår beteckning
KS/2015/0269/251-11

Vidare bedömer kommunstyrelseförvaltningen att exploateringen uppfyller översiktsplanens mål och
strategier att Nynäshamns kommun ska växa i de befintliga tätorterna. Byggelsen lokaliseras där det är
möjligt att använda och stärka befintlig service och infrastruktur. Exploateringen bidrar också till ett
förbättrat gångstråk längs med Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen
Skolgatan/Höjdgatan.

_______________________
Tommy Fabricius
kommundirektör

______________________
Caroline Thunström
mark- och exploateringschef

Beslutsunderlag
Marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, Nynäshamns kommun

Skickas till
BTH Bostad
Planeringschef Nynäshamns kommun
Mark- och exploateringschef Nynäshamns kommun
Stadsmiljöchef Nynäshamns kommun
Stadsbyggnadschef Nynäshamns kommun
Planchef Nynäshamns kommun
VA-och renhållningschef Nynäshamns kommun
Ekonomichef Nynäshamns kommun

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 43

KS/2018/0285/214

Detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1,
beslut om antagande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns
2. Detaljplanen för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 antas enligt 5 kap. 27 § Planoch bygglagen 2010:900 (PBL)
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2019, § 31.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete.
Detaljplanen innefattar fastigheterna Älgen 18 och en del av Nynäshamn 2:1 som båda ägs
av Nynäshamns kommun. Den nya planen föreslår tre stycken punkthus med cirka 70
bostadslägenheter. Parkering löses genom ett parkeringsgarage som placeras under
innergården samt delvis i bottenvåningarna av bostadshusen. Bostadshusen tillåts vara 5, 9
respektive 10 våningar.
Granskningshandlingar upprättades under april 2018 och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 maj 2018 att godkänna upprättad
samrådsredogörelse och ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen för granskning.
Granskning ägde rum 30 maj 2018 – 24 juni 2018.
Exploatören ansökte om planbesked 10 november 2015 och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden valde att besluta om positivt planbesked 28 januari 2016. Ett
samrådsförslag arbetades fram och samråd hölls i juni 2017. Efter samrådet bearbetades
förslaget om och granskningshandlingar upprättades under våren 2018 och granskning hölls
i juni 2018. Synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande
under hösten 2018. Yttranden under granskningen har endast lett till vissa förtydliganden
och redaktionella ändringar och förvaltningens bedömning är att granskningsutlåtandet
kan godkännas samt att detaljplanen kan antas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns
2. Detaljplanen för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 antas enligt 5 kap. 27 § Planoch bygglagen 2010:900 (PBL)

____________________

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-01-28

Sida 1

Vår beteckning
KS/2018/0285/214-4

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

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Detaljplan för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1. Beslut
om antagande.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att
1. Granskningsutlåtandet godkänns
2. Detaljplanen för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och
bygglagen 2010:900 (PBL)

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre punkthus med cirka 70 lägenheter på
Höjdgatan i Nynäshamn. Detta skapar förutsättningar för att utveckla Nynäshamns tätort i en hållbar
riktning med ny bostadsbebyggelse i centrum- och kollektivtrafiknära läge.
Granskning av planförslaget har ägt rum 30 maj 2018 - 24 juni 2018. Synpunkter från granskningen har
sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete.
Detaljplanen innefattar fastigheterna Älgen 18 och en del av Nynäshamn 2:1 som båda ägs av
Nynäshamns kommun. Den nya planen föreslår tre stycken punkthus med cirka 70 bostadslägenheter.
Parkering löses genom ett parkeringsgarage som placeras under innergården samt delvis i
bottenvåningarna av bostadshusen. Bostadshusen tillåts vara 5, 9 respektive 10 våningar.
Granskningshandlingar upprättades under april 2018 och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade
24 maj 2018 att godkänna upprättad samrådsredogörelse och ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut
detaljplanen för granskning. Granskning ägde rum 30 maj 2018 – 24 juni 2018.
Exploatören ansökte om planbesked 10 november 2015 och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden valde
att besluta om positivt planbesked 28 januari 2016. Ett samrådsförslag arbetades fram och samråd hölls i
juni 2017. Efter samrådet bearbetades förslaget om och granskningshandlingar upprättades under våren
2018 och granskning hölls i juni 2018. Synpunkter under granskningen har sammanställts i ett
granskningsutlåtande under hösten 2018. Yttranden under granskningen har endast lett till vissa
förtydliganden och redaktionella ändringar och förvaltningens bedömning är att granskningsutlåtandet
kan godkännas samt att detaljplanen kan antas.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-01-28

Sida 2

Vår beteckning
KS/2018/0285/214-4

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige enligt 5 kap. 27 § planoch bygglagen 2010:900 (PBL).

_______________________
Tommy Fabricius
Kommundirektör

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag MSN 2019-01-22 § 26
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Skickas till
Kommunfullmäktige
MSN
Planchef

______________________
Caroline Thunström
Mark- och exploateringschef

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 44

KS/2019/0097/291

Investering, ombyggnation av delar av
Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt
verksamhetsanpassning och underhåll
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inleda ombyggnationen av
delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och
underhåll.
2. Tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22 miljoner för att genomföra
ombyggnationerna.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2019, § 34.
Kommunstyrelsen beslutade under sammanträdet att för egen del bevilja
igångsättningstillstånd för projektet, alternativ 1.

Ärendet
2018 uppdagades fuktproblematik i Sunnerby förskola. Förvaltningen konstaterade att
problemen inte var av akut karaktär men att verksamheten behövde ha en annan lösning på
sikt. Förslaget innebär att delar av Sunnerbyskolan byggs om till förskola och matsal samt
att vissa verksamhetsanpassningar och underhållsåtgärder genomförs i Sunnerbyskolan.

Alternativ 1
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på hur förskolan kan byggas in i skolan.
Detta förutsätter att delar av skolan byggs om. Projekteringen har även inkluderat en
ombyggnation av delar av skolan till matsal. Enligt kalkylen kommer detta kosta drygt nio
miljoner kr.
Enligt den upprättade kalkylen kommer det att kosta 35 miljoner kr att bygga om delar av
Sunnerbyskolan till förskola. Ca 20 miljoner av dessa avser underhåll. Anledningen till
merkostnaden jämfört den första uppskattningen som var budgeterad är framför allt att
tegelväggen och taket har visat sig vara i väsentligt sämre skick än befarat. Detta gäller för
hela skolan men de här åtgärderna avser endast delen där förskolan är tänkt att ligga.
Resterade delen av skolan kommer att behöva åtgärdas senare (i bifogad kalkyl finns
åtgärderna för återstående del av skolan med).
Som en konsekvens av dessa förändringar kommer även övriga delar av Sunnerbyskolan att
behöva verksamhetsanpassas. Eftersom en väsentlig del av skolan kommer tas ianspråk
behöver vissa funktioner ersättas, exempelvis expedition, personalrum, skolsköterskans rum
med mera. Exakt vilka förändringar som ska göras kommer ske i dialog med verksamheten.
Efter verksamhetsförändringarna kommer Sunnerby ha ca 140 elever. Om även Kyrkskolans
3:or flyttas till Sunnerby kommer elevantalet uppgå till närmare 200. Med detta scenario
kommer antalet elever per m2 att vara 16,4 (vid nybyggnation beräknas antalet m 2 per elev
till 9-10 m2/elev).

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 44

KS/2019/0097/291

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja igångsättningstillstånd för projektet, alternativ 1.
2. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
inleda ombyggnationen av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt
verksamhetsanpassning och underhåll.
3. Föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22
miljoner för att genomföra ombyggnationerna.

_______________

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2019-01-31

Sida 1

Vår beteckning
KS/2019/0097/291-1

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
David Ulmér
E-post: david.ulmer@nynashamn.se
Tel: 08 520 68 483

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Investering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan
till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och
underhåll
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja igångsättningstillstånd för projektet, alternativ 1.
2. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inleda
ombyggnationen av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning
och underhåll.
3. Föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22 miljoner för att
genomföra ombyggnationerna.

Sammanfattning
Förslaget innebär att delar av Sunnerbyskolan byggs om till förskola och matsal samt att vissa
verksamhetsanpassningar och underhållsåtgärder genomförs i Sunnerbyskolan.

Bakgrund
2018 uppdagades fuktproblematik i Sunnerby förskola. Förvaltningen konstaterade att problemen inte var
av akut karaktär men att verksamheten behövde ha en annan lösning på sikt. Verksamheten blev lovad
att flytta ”inom ett år” vilket innebär maj 2019.
Efter detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat, BUN § 138/2018, om att verkställa en flytt av
Sunnerbyskolans årskurs 7-9 till Vanstaskolan. I samma beslut uppdrog nämnden att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ska inleda projektering för att bygga in Sunnerby förskola samt en matsal i
Sunnerbyskolan.

Ärendet
Alternativ 1
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på hur förskolan kan byggas in i skolan. Detta förutsätter
att delar av skolan byggs om. Projekteringen har även inkluderat en ombyggnation av delar av skolan till
matsal. Enligt kalkylen kommer detta kosta drygt nio miljoner kr.
Enligt den upprättade kalkylen kommer det att kosta 35 miljoner kr att bygga om delar av
Sunnerbyskolan till förskola. Ca 20 miljoner av dessa avser underhåll. Anledningen till merkostnaden
jämfört den första uppskattningen som var budgeterad är framför allt att tegelväggen och taket har visat

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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2019-01-31

Sida 2

Vår beteckning
KS/2019/0097/291-1

sig vara i väsentligt sämre skick än befarat. Detta gäller för hela skolan men de här åtgärderna avser
endast delen där förskolan är tänkt att ligga. Resterade delen av skolan kommer att behöva åtgärdas
senare (i bifogad kalkyl finns åtgärderna för återstående del av skolan med).
Som en konsekvens av dessa förändringar kommer även övriga delar av Sunnerbyskolan att behöva
verksamhetsanpassas. Eftersom en väsentlig del av skolan kommer tas ianspråk behöver vissa funktioner
ersättas, exempelvis expedition, personalrum, skolsköterskans rum med mera. Exakt vilka förändringar
som ska göras kommer ske i dialog med verksamheten.
Efter verksamhetsförändringarna kommer Sunnerby ha ca 140 elever. Om även Kyrkskolans 3:or flyttas
till Sunnerby kommer elevantalet uppgå till närmare 200. Med detta scenario kommer antalet elever per
m2 att vara 16,4 (vid nybyggnation beräknas antalet m2 per elev till 9-10 m2/elev).
I förslaget kommer ombyggnationen av förskola att hanteras som ett samverkansprojekt för att nå en
snabbare lösning för förskolan. Om det inte genomförs som ett samverkansprojekt utan som en vanlig
upphandling förskjuts tidplanen med ca ett halvår.
Alternativ 2
Ett alternativ till att bygga in förskolan i skolan är att totalrenovera förskolan. Som en referens kan
totalrenoveringen av Midgård nämnas där allt utom grundplatta, tak och bärande väggar byggs om.
Midgård kostade 24 500 kr m2 att genomföra. Utan att ha en kalkyl upprättad för arbetet bör
kostnadsspannet ligga mellan 21-25 miljoner kr för en sådan renovering av Sunnerby förskola. Huruvida
detta blir en bra totallösning går inte att uttala sig om i dagsläget. Även om erfarenheterna från Midgård
är positiva ur verksamhetssynpunkt är Sunnerby förskola ett annat objekt. Till exempel kommer den låga
takhöjden att bli ett problem ur ventilationssynpunkt.
I det här scenariot evakueras förskolan till skolan till hösten 2019. Någon form av kökslösning för
förskolan måste utredas och åtgärdas inom skolan. Därefter sker en renovering av förskolan. Först när
förskolan är färdigställd kan matsal och renovering av skolan börja. Den totala kostnaden för
renoveringen uppskattas till mellan 80-90 miljoner kr. Förskoleverksamheten bör kunna flytta till de
renoverade lokalerna till hösten 2020.
Den stora nackdelen med det här förslaget är att skolan kommer att vara överdimensionerad givet
antalet elever. Med dagens elevantal kommer antalet m2 per elev att vara 28,2. Med Kyrkskolans 3:or
uppgår antalet elev per m2 till 20,7. I ett kortare perspektiv är överytorna till viss del en fördel då det
kommer att underlätta den nödvändiga renoveringen av skolan men i ett längre perspektiv kommer
skolan att vara för stor för antalet elever. En långsiktig lösning på överytorna kan vara att Kyrkskolans
verksamhet i sin helhet flyttar till Sunnerbyskolan när renoveringarna är färdiga.
Finansiering
I 2019 års investeringsplan finns 15 miljoner avsatta för att bygga om delar av Sunnerby skola till
förskola och sju miljoner kr för att bygga in en matsal i samma byggnad. Det saknas följaktligen ca 22
miljoner för att kunna genomföra åtgärderna i alternativ 1. Härutöver behöver verksamhetsanpassningar
göras av resterade skola för att fungera efter att förskolan har byggts in i skolan. För detta ianspråktas 5
miljoner från den tilltänkte renoveringen av Tallbacka som avbröts.
Sammanfattningsvis föreslås alternativ 1 finansieras genom att ianspråkta medel 27 miljoner kr (15+7+5)
ur årets investeringsram samt äska 22 miljoner kr av kommunfullmäktige.
Investering uppgår till mer än 400 prisbasbelopp (18,6 miljoner kr) och kräver därför kommunstyrelsens
igångsättningstillstånd för att kunna inledas enligt punkt 4.3 i kommunens ekonomistyrningsreglemente.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Ärendets beredning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet. Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att inte genomföra projektet, MSN § 15/2019. Barn- och
utbildningsnämnden har i sin tur godkänt att projektet genomförs samt begärt att kommunfullmäktige
tillskjuter medel för projektet samt hemställer om igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen, BUN §
6/2019.

Förvaltningens bedömning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att arbetet med att gå vidare med förskolan bör
fortskrida trots att kalkylerna visar på ökade kostnader jämfört med innan kalkyleringen genomfördes. De
extra underhållsåtgärder som främst avser tegelväggar och tak måste åtgärdas givet att Sunnerbyskolan
ska behållas.
I alternativ 2 står kommunen kvar med stora överytor. När högstadiet har flyttat är det inte försvarbart
med ett anskaffande av tillfälliga paviljonger. Paviljongerna genererar både en högre driftskostnad i form
av hög hyresavgift samt en anläggningskostnad (som referens kan Viksängen nämnas där anläggningen
uppgick till 8,3 miljoner kr).
Det är viktigt att betona att Sunnerbyskolan måste genomgå en större renovering framöver om den ska
vara kvar som kommunal lokal. Det går inte att bortse från detta.
Kommunstyrelseförvaltningen gör samma bedömning som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Även om kostnaderna för projektet är högre än förväntat är alternativ 1 det snabbaste sättet att nå en
permanent lösning för Sunnerby förskolas elever.

_______________________
Tommy Fabricius
kommundirektör

______________________
Mikael Gustafsson
planeringschef

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN § 6/2019
Protokollsutdrag, MSN § 15/2019
Kostnadsbedömning – Sunnerbyskolan Ombyggnad förskola, skola 1973-96, matsal, skola 2001, yttertak.
Nybyggnad fläktrum och UC, 2018-12-21
Sunnerbyskolan – Ombyggnad för matsal och förskola, 2018-10-02

Skickas till
Akten
Södertörns upphandlingsnämnd
Kommunstyrelsen, lokalstrateg och controller
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14

Kf § 45

KS/2018/0262/291

Utredning om eventuell flytt av Vanstaskolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ny mark för en ersättning av
Vanstaskolan ska beredas inom ramen för projektet Utveckling av södra och centrala Ösmo
för en F-9 skola.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2019, § 35.

Ärendet
Den 28 mars 2018 fattade kommunstyrelsen, KS § 66/2018, beslut om att starta projektet
Utveckling av södra och centrala Ösmo. I beslutet finns följande skrivelse:
”Projektets första uppdrag är att utreda lokalisering för Vanstaskolan inklusive kostnader för
olika alternativ. Skolans lokalisering lyfts som ett separat beslutsärende till kommunstyrelsen
under våren 2018. Om beslut fattas om en omlokalisering ska sedan detaljplanering som
medger byggande av en ny skola påbörjas. Därefter detaljplaneras övriga områden.”
Utredningens uppdrag är att svara på om skolan bör flytta från sin nuvarande plats för att
på så vis frigöra marken där skolan ligger idag och ge en signal om att planera för en annan
alternativ placering inom projektet.
Vilken typ av skolverksamhet som ska bedrivas i Vansta eller Ösmo i sin helhet är en
avgörande fråga för vilket behov av skolplatser kommunen har. Om exempelvis ett centralt
högstadium förverkligas kommer behovet av antal skolplatser reduceras avsevärt då ingen
högstadieverksamhet blir kvar i Ösmo. I det motsatta scenariot, där Ösmo står utan
Tallbackaskolan och ska inhysa Ösmo årskurs F-6 samt Sorundas och Ösmos årskurs 7-9,
överstiger behovet antalet platser redan idag. Därutöver tillkommer en förväntad
befolkningsökning.
Det finns flera fördelar med att flytta Vanstaskolan från sin nuvarande plats. Skolan dras
med svaga resultat och skulle ges en symbolisk nystart i ett nytt läge med en helt ny
skolbyggnad. Vidare skulle kommunen ges möjlighet att utveckla Ösmo centrum som idag
begränsas kraftigt av skolans placering och dess ineffektiva fotavtryck. En skolbyggnad med
en annan utformning och placering skulle ge möjlighet utveckla nuvarande centrum med
bostadsbebyggelse och på så sätt att öka tryggheten i centrum som idag upplevs låg. Hur
stort värde allt detta har går inte att värdera i pengar; ytterst handlar det om en politisk
bedömning.
Det finns vissa ekonomiska vinster av att flytta skolan men en flytt i sin helhet är ekonomiskt
ofördelaktig för kommunen. Intäkterna från marken vid försäljning som Vanstaskolan ligger
på idag uppgår till ca 60 miljoner kr samtidigt som kostnaderna för rivning av skolan och
byggnationen av den nya skolan uppgår till 300 miljoner kr för byggnationen och 37 miljoner
kr för rivningen. Inflyttningen som möjliggörs vid en alternativ placering innebär ökade
skatteintäkter om 23 miljoner kr per år jämfört med om skolan ligger kvar.
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Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Frågan om Vanstaskolan bör flytta är ytterst en politisk avvägning. Förvaltnignen ser två
möjliga förslag till beslut:
I händelse av att kommunstyrelsen vill se en flytt av skolan kan beslutet formuleras enligt
följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ny mark för en
ersättning av Vanstaskolan ska beredas inom ramen för projektet Utveckling av
södra och centrala Ösmo.
Om kommunstyrelsen istället anser att skolan bör ligga kvar på sin nuvarande plats kan ett
beslut formuleras enligt följande:
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå att projektet Utveckling av
centrala och södra Ösmo fortskrider med utgångspunkt i att skolan ligger kvar på sin
nuvarande plats.
______________________
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Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
David Ulmér
E-post: david.ulmer@nynashamn.se
Tel: 08 520 68 483

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Utredning om eventuell flytt av Vanstaskolan
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Sammanfattning
Som ett första steg i exploateringsprojektet Utveckling av södra och centrala Ösmo har en utredning om
en eventuellt flytt av Vanstaskolan tagits fram. Vanstaskolan är en den i projektet då dess placering får
stora konsekvenser på hur projektet i övrigt utformas.
Utredningen konstaterar att en flytt är ekonomiskt ofördelaktig för kommunen i ett kortsiktigt perspektiv.
Investeringskostnaden är mycket hög och intäkterna av markförsäljningen kompenserar inte för
kostnaderna. Dock förväntas skatteintäkterna öka om Vanstaskolan flyttar vilket ger högre intäkter i ett
längre perspektiv. En flytt komma även komma att ge stadsbyggnadsmässiga fördelar.
Ytterst är frågan om skolan ska flytta en politisk avvägning. Förvaltningen överlämnar därför ärendet
utan eget ställningstagande.

Ärendet
Den 28 mars 2018 fattade kommunstyrelsen, KS § 66/2018, beslut om att starta projektet Utveckling av
södra och centrala Ösmo. I beslutet finns följande skrivelse:
”Projektets första uppdrag är att utreda lokalisering för Vanstaskolan inklusive kostnader för olika
alternativ. Skolans lokalisering lyfts som ett separat beslutsärende till kommunstyrelsen under våren
2018. Om beslut fattas om en omlokalisering ska sedan detaljplanering som medger byggande av en ny
skola påbörjas. Därefter detaljplaneras övriga områden.”
Utredningens uppdrag är att svara på om skolan bör flytta från sin nuvarande plats för att på så vis
frigöra marken där skolan ligger idag och ge en signal om att planera för en annan alternativ placering
inom projektet.
Vilken typ av skolverksamhet som ska bedrivas i Vansta eller Ösmo i sin helhet är en avgörande fråga för
vilket behov av skolplatser kommunen har. Om exempelvis ett centralt högstadium förverkligas kommer
behovet av antal skolplatser reduceras avsevärt då ingen högstadieverksamhet blir kvar i Ösmo. I det
motsatta scenariot, där Ösmo står utan Tallbackaskolan och ska inhysa Ösmo årskurs F-6 samt Sorundas
och Ösmos årskurs 7-9, överstiger behovet antalet platser redan idag. Därutöver tillkommer en förväntad
befolkningsökning.
Det finns flera fördelar med att flytta Vanstaskolan från sin nuvarande plats. Skolan dras med svaga
resultat och skulle ges en symbolisk nystart i ett nytt läge med en helt ny skolbyggnad. Vidare skulle
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kommunen ges möjlighet att utveckla Ösmo centrum som idag begränsas kraftigt av skolans placering
och dess ineffektiva fotavtryck. En skolbyggnad med en annan utformning och placering skulle ge
möjlighet utveckla nuvarande centrum med bostadsbebyggelse och på så sätt att öka tryggheten i
centrum som idag upplevs låg. Hur stort värde allt detta har går inte att värdera i pengar; ytterst handlar
det om en politisk bedömning.
Det finns vissa ekonomiska vinster av att flytta skolan men en flytt i sin helhet är ekonomiskt ofördelaktig
för kommunen. Intäkterna från marken vid försäljning som Vanstaskolan ligger på idag uppgår till ca
60 miljoner kr samtidigt som kostnaderna för rivning av skolan och byggnationen av den nya skolan
uppgår till 300 miljoner kr för byggnationen och 37 miljoner kr för rivningen. Inflyttningen som
möjliggörs vid en alternativ placering innebär ökade skatteintäkter om 23 miljoner kr per år jämfört med
om skolan ligger kvar.

Förvaltningens bedömning
I sitt beslut bör kommunstyrelsen väga in samtliga aspekter som redovisats: vilken skolverksamhet som
ska bedrivas i Ösmo, Tallbackaskolans situation, kommunens ekonomiska situation och förmåga att klara
stora investeringar, stadsbyggnadsmässiga frågor, vad som är en attraktiv miljö för att locka nya
medborgare till Ösmo med mera.
Den första etappen i exploateringsprojektet berör inte Vanstaskolan, KS § 256/2018. Beslutet om skolan
ska flytta eller inte har däremot betydelse för kommande detaljplanläggning för övriga etapper där
inriktningen bör vara klargjord. I händelse av att kommunstyrelsen vill se en flytt av skolan kan beslutet
formuleras enligt följande:

”Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ny mark för en ersättning av Vanstaskolan
ska beredas inom ramen för projektet Utveckling av södra och centrala Ösmo.”
Om kommunstyrelsen istället anser att skolan bör ligga kvar på sin nuvarande plats kan ett beslut
formuleras enligt följande:

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå att projektet Utveckling av centrala och södra
Ösmo fortskrider med utgångspunkt i att skolan ligger kvar på sin nuvarande plats.”
Frågan om Vanstaskolan bör flytta är ytterst en politisk avvägning. Förvaltningen överlämnar därför
ärendet utan eget ställningstagande.
Förvaltningen bedömer att ärendet är av principiell beskaffenhet och följaktligen bör avgöras av
kommunfullmäktige.

_______________________
Tommy Fabricius
kommundirektör

______________________
Mikael Gustafsson
planeringschef

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS § 66/2018
Utredningsrapport – Konsekvenser av att omlokalisera Vanstaskolan, daterad 2019-02-01
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Svar på motion om angående webbsändning av
nämndsammanträden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet
Den 29 december 2017 inkom Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) med en motion om att
kommunfullmäktige ska uppdra nämnderna att webbsända sina sammanträden.
Motionärerna pekar på en demokratisk vinst med mer tillgängliga sammanträden och
hänvisar till att flera kommuner, bland annat Stockholms stadsdelsnämnder, Borås och
Borgholms kommun, webbsänder nämndsammanträden..
Kommunstyrelseförvaltningen har dock gjort bedömningen att det är tveksamt om det
föreligger rättsliga förutsättningar för att hantera de förtroendevaldas, tjänstemäns och
övriga deltagares personuppgifter på det sätt som föreslås i motionen. Det är även tveksamt
om fullmäktige kan besluta om att uppdra till nämnderna att webbsända sina sammanträden
utan att besluta om att nämnderna ska ges möjlighet att ha öppna nämndsammanträden.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________________
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Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Yvonne Persson
E-post: Yvonne.A.Persson@nynashamn.se

Beslutsinstans
kommunfullmäktige

Svar på motion angående webbsändning av
nämndsammanträden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning
Den 29 december 2017 inkom Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) med en motion om att
kommunfullmäktige ska uppdra nämnderna att webbsända sina sammanträden. Motionärerna pekar på
en demokratisk vinst med mer tillgängliga sammanträden.
Kommunstyrelseförvaltningen har dock gjort bedömningen att det är tveksamt om det föreligger rättsliga
förutsättningar för att hantera de förtroendevaldas, tjänstemäns och övriga deltagares personuppgifter
på det sätt som föreslås i motionen. Det är även tveksamt om fullmäktige kan besluta om att uppdra till
nämnderna att webbsända sina sammanträden utan att besluta om att nämnderna ska ges möjlighet att
ha öppna nämndsammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att
avslå motionen.

Ärendet
Den 29 december 2017 inkom Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) med en motion om att
kommunfullmäktige ska uppdra nämnderna att webbsända sina sammanträden. Motionärerna pekar på
en demokratisk vinst med mer tillgängliga sammanträden och hänvisar till att flera kommuner, bland
annat Stockholms stadsdelsnämnder, Borås och Borgholms kommun, webbsänder nämndsammanträden.

Juridiska frågeställningar
Kommunallagen
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det juridiska läget för att webbsända nämndsammanträden är
invecklat. Enligt kommunallagen (2017:725), KL, ska en nämnds sammanträden som huvudregel hållas
inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta om att dess sammanträden ska vara offentliga men bara
om fullmäktige har medgett det. Enligt kommunstyrelseförvaltningens uppfattning är det oklart om
fullmäktige med stöd av KL kan besluta om att webbsända nämndsammanträden utan att besluta om att
nämnderna även ska ha öppna nämndsammanträden. Dessutom har kommunen inte möjlighet att
offentliggöra ärenden som omfattas av sekretess eller rör myndighetsutövning mot enskild. Dessa typer
av ärenden skulle därför behöva klippas bort från publiceringen utifrån kommunallagens samt
offentlighets -och sekretesslagens (2009:400) bestämmelser.
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Integritetslagstiftning
Ett stort hinder för webbsändningen är också den nya dataskyddslagstiftningen, det vill säga EU:s
dataskyddsförordning (GDPR) med tillhörande integritetslagstiftning. Att spela in och webbsända
sammanträden innebär oundvikligen att politiska ledamöter, tjänstemän och övriga deltagares
personuppgifter behandlas i och med inspelningen. Behandlingen faller därmed in under
dataskyddsförordningens bestämmelser.
Tidigare har kommuner kunnat stödja sig på den så kallade missbruksregeln i personuppgiftslagen
(1998:204), PuL (se 10 § PuL ) vid behandling av personuppgifter i ostrukturerat material.
Missbruksregeln innebar i stort att en publicering av webbsädning skulle falla utanför
personlagstiftningens bestämmelser och tillåtas så länge behandlingen inte kränkte någon enskild. I och
med att den nya lagstiftningen trädde ikraft den 25 maj 2018 har dock den möjligheten tagits bort vad
det gäller myndighetens behandling. Kommunen måste därmed ha laglig grund för behandlingen.
I artikel 6.1 GDPR anges en uttömmande lista på vad som ska anses utgöra laglig grund. Den grund som
kommer närmast tillhands i detta fall är artikel 6.1 (e) det vill säga att behandlingen är nödvändig utifrån
ett allmänt intresse. För att en behandling av personuppgifter ska kunna anses vara av allmänt intresse
krävs dock att behandlingen sker som en nödvändig del i de uppgifter myndigheten enligt lag ska utföra.1
Det är därför tveksamt om en webbsändning av nämndsammanträden kan motiveras utifrån allmänt
intresse då förvaltningen inte funnit något stöd i KL för att utföra uppdraget.
En ytterligare laglig grund som kan diskuteras i den aktuella frågeställningen är möjligheten att
webbsända personuppgifterna med stöd av samtycke enligt artikel 6.1 (a) GDPR. För att ett samtycke ska
vara giltigt enligt förordningen krävs dock att samtycket sker på frivillig grund utan någon form av tvång
från den personuppgiftsansvarige (det vill säga nämnden). För de fall någon ledamot eller föredragande
tjänsteman inte skulle samtycka till behandlingen skulle det bli svårt att genomföra nämndens
sammanträde på ett lagenligt sätt. Ledamoten skulle exempelvis inte kunna fullgöra sitt uppdrag i
nämnden utan att ledamotens personuppgifter skulle behandlas. Det är därför, enligt förvaltningens
bedömning, inte möjligt att tillämpa samtycke som laglig grund för den aktuella behandlingen.

Yttrande- och tryckfrihet
Inte heller skyddet för yttrande- eller tryckfrihet öppnar, enligt förvaltningens bedömning, för möjligheten
att webbsända nämndsammanträden. Datainspektionen har tidigare uttalat sig i frågan om kommuners
webbsändningar i yttrande den 24 april 2012 dnr 1347-2011. Yttrandet är från 2012 och behandlar därför
inte den nya GDPR utan utgår från PuL. Då lagstiftningen har skärps i och med att GDPR ersatte PuL kan
kommunen dock även idag söka vägledning från Datainspektionens yttrande. Datainspektionens
inställning i det aktuella ärendet var att kommuners webbpublicering inte faller in under skyddet för
yttrande- och tryckfrihet och därför inte kunde anses vara tillåten. Datainspektionen anförde att reglerna i
yttrandefrihetsgrundlagen reglerar den enskildes skydd mot ingripande från det allmänna. Enligt 1 kap 1
§ första stycket yttrandefrihetsgrundlagen är ”varje svensk medborgare […] gentemot det allmänna
tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag…”. Med det allmänna avses såväl statliga som kommunala
myndigheter. Samma avgränsning görs även i tryckfrihetsförordningen. I ärendet gjorde
Datainspektionen bedömningen att en kommun måste anses representera det allmänna. Grundlagens
bestämmelser till skydd för den enskildes yttrandefrihet, i detta fall avseende utgivningsbevis, kunde
därför inte åberopas av kommunen för att undgå förpliktelser enligt lag, i synnerhet inte när dessa
förpliktelser gällde till förmån för enskild. Personuppgiftslagens regler skulle således tillämpas på
kommunens behandling vid webbsändning av nämndsammanträden (se även Datainspektionens
tillsynsärende dnr 987-2009).

SOU 2017:39 Ny dataskyddslag – med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning sid
22.
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Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges sammanträden i Nynäshamns kommun har filmats sedan 1997 och sänts på
webben sedan 2010.2 Skillnaden mellan kommunfullmäktige och nämnderna är att kommunfullmäktiges
sammanträdes ska vara offentliga enligt 5 kap 42 § KL. Behandlingen bör därför kunna vila på rättslig
grund av allmänt intresse. Kommunen har ett arbete framför sig med att säkerställa att behandlingen av
fullmäktiges publiceringar sker i enlighet med GDPR och att lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder vidtas. Detta arbete finns med på kommunens GDPR- projekts rest-lista.

Erfarenheter från andra kommuner
Farsta stadsdel har under en prövoperiod tillhandahållit webbsändningar av nämndsammanträden. Farsta
har dock valt att upphöra med denna service på grund av det komplicerade rättsläget och den ökade
administrationen med de ökade kostnaderna som servicen medförde. Farsta bedömde att arbetet och
kostnaderna inte kunde anses stå i proportion till de demokratiska vinsterna med publiceringen. Intresset
från allmänheten att ta del av sändningarna bedömdes dessutom vara låg.
Spånga Tensta stadsdelsnämnd tog ställning till frågan under år 2017 där nämnden beslutade att avslå
ett medborgarförslag om att webbsända nämndsammanträden med motiveringen att det var svårt för
nämnden att tillgodose integritetslagstiftningens krav vid en webbsändning. 3
Kommunstyrelseförvaltningen har även varit i kontakt med Borås och Borgholm kommun som idag
webbsänder sina kommunstyrelsesammanträden. I Borgholm har de en besöksfrekvens på
kommunstyrelsens webbpubliceringar mellan 15-53 visningar sista fyra månaderna. I Borås kommun har
de mellan 24 – 48 visningar på kommunstyrelsens webbpubliceringar de senaste fyra månaderna. I Borås
kommun har det inte tagits något politiskt beslut om att webbsända kommunstyrelsesammanträdena,
däremot har fullmäktige beslutat att nämndernas sammanträden ska vara offentliga. Kommunen har inte
gjort någon fullständig genomlysning ur ett GDPR-perspektiv men motiverar sändningarna utifrån att det
skulle vara allmänintresset som möjliggör publiceringen. Borås hänvisar till 6 § myndighetsförordningen
som föreskriver att myndigheter underställd regeringen ska tillhandahålla information om myndighetens
verksamhet.

Kostnader
Kostnaden för webbsändningen av Farsta stadsdelsnämnds nämndsammanträden uppgick till ca 100 000
kronor per år.
Nynäshamns kommun har idag avtal med ett mediabolag som spelar in, redigerar och publicerar
fullmäktiges sammanträden. Kostnaden för detta är 25 800 kronor per sammanträde. I Nynäshamns
kommun finns 6 stycken egna nämnder 4 som tillsammans sammanträder ca 71 gånger per år. Detta
motsvarar därmed en kostnad på 1 836 841 kronor per år för webbsändning av nämndernas
sammanträden om man utgår från kommunens befintliga avtal.5

2

Se Nynäshamns kommuns Utvärdering av filmproduktion och webbsädning av sammanträden i
kommunfullmäktige, dnr KS/2016/0107/101-1.
3
Se Stockholms stads Spånga Tensta stadsdelsförvaltnings svar på medborgarförslag om webbsända
nämndsammanträden dnr KS/2017/0491/060-8.
4
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Barn- och utbildningsnämnden samt Valnämnden.
5
Se Avtal – Produktion och webbsändning av kommunfullmäktige dnr SUN 2016/67.
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Samråd med motionärerna
Den 21 november 2018 skickades förslag till svar på Motion om webbsädning av nämndsammanträden ut
på samråd till motionärerna. Motionärernas återkoppling på förvaltningens förslag till svar på motionen 6
har inte föranlett att förvaltningen ändrat sin bedömning.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen kan se att webbsändning av nämndsammanträden ur en demokratisk
synvinkel skulle vara gynnsam för kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har dock med anledning av
redogörelsen ovan gjort bedömningen att det är tveksamt om det föreligger rättsliga förutsättningar för
att behandla personuppgifter på föreslaget sätt. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att 6 §
myndighetsförordningen inte kan anses vara tillämplig för kommunen då förordningen gäller för statliga
förvaltningsmyndigheter underställda regeringen. Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att
kommunfullmäktige avslår motionen.

_______________________
Tommy Fabricius
kommundirektör

______________________
Yvonne Persson
kommunjurist

Bilagor
Motion den 29 december 2017 från Sorundanet Nynäshamns kommunparti angående webbsändning av
nämndsammanträden.

Skickas till
Motionärerna
Akten

6

Se motionärernas återkoppling på förslag till svar på motion om webbsändning av nämndsammanträden
den 30 november 2018, KS/2017/0491/060-6.
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KS/2017/0373/060

Svar på motion om att undersöka förutsättningarna
att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för
fritids, förskola och grundskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om att undersöka
förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och
grundskola besvarad.

Ärendet
Konceptet klassmorfar/klassmormor har arbetats fram av Klassmorfarföreningen som är en
ideell förening som arbetar för att barn ska ha tillgång till engagerade och lämpliga vuxna i
skolmiljön.1 Föreningen rekryterar personer till att bli klassmorfar/klassmormor. För att rusta
dem för uppdraget anordnar föreningen i samarbete med Tollare Folkhögskola en utbildning
där de som genomgått kursen med godkänt resultat och som genomfört praktik blir
certifierad elevstödjare. Föreningen förmedlar sedan elevstödjare till intresserade skolor. 2
För beredningen av motionen remitterades den till barn- och utbildningsnämnden som den
22 november 2018, § 160, fattade beslut om att översända ett yttrande till
kommunstyrelseförvaltningen. Nämnden har vid framtagande av yttrandet inhämtat
synpunkter från rektorer och förskolechefer.
I barn- och utbildningsnämndens yttrande framkommer bland annat att nämnden ställer sig
positiv till klassmorfarkonceptet för att öka vuxennärvaron i verksamheterna, men anger
samtidigt att rektorer och förskolechefer utifrån verksamhetens behov bör få bestämma om
en klassmorfar/klassmormor ska inrättas. Nämnden framhåller vidare att det är positivt att
samhällsresurser används för att stödja utbildningsverksamheten, men att beslut om att
använda sig av exempelvis en klassmorfar/klassmormor, eller annan samarbetspartner, är
en fråga som bör tillkomma respektive rektor/förskolechef.
Bland tillfrågade rektorer och förskolechefer finns ett intresse för konceptet när det gäller
elever i de högre årskurserna, år 4-5. Flertalet rektorer i kommunen ställer sig positiva till
konceptet, men poängterar att det behöver vara långsiktigt. Förskolecheferna ställer sig inte
positiva i samma utsträckning då de inte ser konceptet som aktuellt för förskolan.
I remissvaret framgår att barn- och utbildningsnämnden har undersökt möjligheterna till
samverkan med arbetsförmedlingen. Nämnden har fått information av Arbets- och
utvecklingscentrum i Nynäshamns kommun (AUC) att det finns en överenskommelse mellan
kommunen och arbetsförmedlingen avseende försörjningsstödstagare. Gällande
klassmorfarkonceptet har föreningen som har hand om konceptet ett samarbete med
arbetsförmedlingen och anställning av en klassmorfar/klassmormor sker i överenskommelse
med arbetsförmedlingen. Nämnden bedömer därför att det inte ska behöva innebära några

1

https://www.klassmorfar.se/platshallare-artiklar-halland/item/58-vad-ar-klassmorfar [hämtad
2019-01-09]
2 https://www.klassmorfar.se/certifiering-stockholm och
https://www.klassmorfar.se/stockholm#om-oss [hämtad 2019-01-09]

FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Kf § 47

KS/2017/0373/060

större kostnader för verksamheterna att starta klassmorfarkonceptet om
klassmorfar/klassmormor kan inrättas som en extratjänst.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om att undersöka
förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och
grundskola besvarad.
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Beslutsinstans
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Svar på motion om att undersöka förutsättningarna att starta
upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola
och grundskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om att undersöka förutsättningarna att
starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola besvarad.

Bakgrund
En motion inkom till kommunfullmäktige den 11 september 2017 från Antonella Pirrone (KD). I motionen
föreslås att barn- och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att undersöka förutsättningar att starta upp
projektet klassmorfar/klassmormor för fritids, förskola och grundskola, samt undersöka möjligheterna till
eventuell samverkan med arbetsförmedlingen. Motionären framför att syftet med en
klassmorfar/klassmormor är att förstärka vuxennärvaron i klassrummet, på raster, under lunchen med
mera. Klassmorfar/klassmormor ska vara ett socialt stöd för barnen och även förbättra arbetssituationen
för lärarna och övrig personal.

Ärendet
Konceptet klassmorfar/klassmormor har arbetats fram av Klassmorfarföreningen som är en ideell förening
som arbetar för att barn ska ha tillgång till engagerade och lämpliga vuxna i skolmiljön. 1 Föreningen
rekryterar personer till att bli klassmorfar/klassmormor. För att rusta dem för uppdraget anordnar
föreningen i samarbete med Tollare Folkhögskola en utbildning där de som genomgått kursen med
godkänt resultat och som genomfört praktik blir certifierad elevstödjare. Föreningen förmedlar sedan
elevstödjare till intresserade skolor.2
För beredningen av motionen remitterades den till barn- och utbildningsnämnden som den 22 november
2018, § 160, fattade beslut om att översända ett yttrande till kommunstyrelseförvaltningen. Nämnden
har vid framtagande av yttrandet inhämtat synpunkter från rektorer och förskolechefer.
I barn- och utbildningsnämndens yttrande framkommer bland annat att nämnden ställer sig positiv till
klassmorfarkonceptet för att öka vuxennärvaron i verksamheterna, men anger samtidigt att rektorer och
förskolechefer utifrån verksamhetens behov bör få bestämma om en klassmorfar/klassmormor ska
inrättas. Nämnden framhåller vidare att det är positivt att samhällsresurser används för att stödja
utbildningsverksamheten, men att beslut om att använda sig av exempelvis en klassmorfar/klassmormor,
eller annan samarbetspartner, är en fråga som bör tillkomma respektive rektor/förskolechef.
Bland tillfrågade rektorer och förskolechefer finns ett intresse för konceptet när det gäller elever i de
högre årskurserna, år 4-5. Flertalet rektorer i kommunen ställer sig positiva till konceptet, men
poängterar att det behöver vara långsiktigt. Förskolecheferna ställer sig inte positiva i samma
utsträckning då de inte ser konceptet som aktuellt för förskolan.
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I remissvaret framgår att barn- och utbildningsnämnden har undersökt möjligheterna till samverkan med
arbetsförmedlingen. Nämnden har fått information av Arbets- och utvecklingscentrum i Nynäshamns
kommun (AUC) att det finns en överenskommelse mellan kommunen och arbetsförmedlingen avseende
försörjningsstödstagare. Gällande klassmorfarkonceptet har föreningen som har hand om konceptet ett
samarbete med arbetsförmedlingen och anställning av en klassmorfar/klassmormor sker i
överenskommelse med arbetsförmedlingen. Nämnden bedömer därför att det inte ska behöva innebära
några större kostnader för verksamheterna att starta klassmorfarkonceptet om klassmorfar/klassmormor
kan inrättas som en extratjänst.

Förvaltningens bedömning
Motionären föreslår att barn- och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att undersöka förutsättningar att
starta upp projektet klassmorfar/mormor för fritids, förskola och grundskola, samt undersöka
möjligheterna till eventuell samverkan med arbetsförmedlingen. Redan under beredningen av motionen, i
remissförfarandet till barn- och utbildningsnämnden, har nämnden undersökt de frågor som motionären
vill att kommunfullmäktige ska fatta beslut om. Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.

_______________________

______________________

Tommy Fabricius
Kommundirektör

Sanna Jansson
Kommunjurist

Beslutsunderlag
Motionen
Barn- och utbildningsnämndens beslut från den 22 november 2018, § 160 med tillhörande handlingar
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Akten
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden

