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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-20
Plats och tid

Folkets Hus, Nynäshamn 2017-09-20 kl. 19.00-22.30

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Anmärkning § 132.1 omedelbart justerad.

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen den 28 september 2017 kl 18.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§128- 154

Miriam Ingeson
Ordförande

Whille Karlsson (S) §§ 128-132

Nicholas Nikander (L) §§ 133-154

Linda Walkeby (S)

Incan Löfstedt (SD)

Justerande

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Datum för
anslags uppsättande

2017-09-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Underskrift

Miriam Ingeson
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2017-10-20
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Sida
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Beslutande, gäller både för § 132. 1 (direktjusterad) och §§128- 154
Ola Hägg (S)
Harry Bouveng (M)
Liselotte Vahermägi (S)
Agneta Tjärnhammar (M)
Incan Löfstedt (SD)
Patrik Isestad (S) tjänstgör istället för Thomas Johansson (S)
Bodil Toll (M)
Daniel Adborn (L)
Catrine Ek (MP)
Lena Dafgård (SN)
Miriam Malm (V)
Maria Schneider (S)
Georgios Tsiouras (M)
Maria Gard Günster (C)
Linda Walkeby (S)
Clarence Linde (SD)
Marcus Svinhufvud M) tjänstgör istället för Jacob Gegerfeldt (M)
Whille Karlsson (S), vice ordförande, agerande ordförande § 128 - § 132
Rolf Hofsten (PP)
Nicholas Nikander, (L) ordförande § 133- § 154
Helene A Johnsson tjänstgör istället för Malin Friberg (M)
Bengt Holwaster (MP)
Johan Augustsson (S)
Rolf Åberg (SN)
Eleanor Österberg (V) tjänstgör istället för Madeleine Sloot (V)
Monica Kullman (M) tjänstgör istället för Fredrik Brodin (M)
Kathe Nilsson (S) tjänstgör istället för Helene Sellström-Edberg (S)
Jan-Ove Andersson (SD)
Antonella Pirrone (KD)
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Agneta Hagström (M)
Parwana Sohrabi (S)
Bo Persson (L) tjänstgör istället för Leif Öbrink (L)
Bernt Månsson (MP)
Ove Forsberg (S)
Ralf Kullman (M)
Per Ranch (SN)
Eva Westin Gustafsson (V)
André Andersson (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-20
Ej tjänstgörande ersättare
Theresia Bergendahl (C) till 22.05
Eva-Lena Nordberg (KD)
Janice Boije Junerud (S)
Inger Andersson (S)
Anders Eriksson (MP)
Greta Olin Landström (PPiN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 128

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 129

Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den
7 september 2017.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 12 september 2017.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 8 september 2017.

_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 130

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Incan Löfstedt (SD) och Linda Walkeby (S)
att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll på
kansliavdelningen den 28 september 2017 klockan 18.00.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Akten
Arbetsgivaravdelning
Troman
KFN
BUN
MSN
L.Öbrink
N.Nikander
M.Wallmark
M.Friberg
M.Åkerlind
I.Walldén
S.Sturesson
J.Eliasson

Kf § 131

Avsägelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga
1. Leif Öbrink (L) från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige
2. Nicholas Nikander (L) från uppdragen som uppdragen som ersättare i
kommunstyrelsen och ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med
den 2 oktober 2017,
3. Malin Wallmark (MP) från uppdragen som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden,
4. Malin Friberg (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige,
5. Melker Åkerlind (S) från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden,
6. Ingelie Walldén (MP) från uppdragen som ordförande i kultur- och
fritidsnämnden, ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
ersättare i kommunfullmäktige,
7. Sofia Sturesson (L) från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 2 oktober 2017,
8. Josefin Eliasson (M) från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

2017/0010/102-24
Avsägelse från Leif Öbrink (L) från uppdraget som ordförande i
kommunfullmäktige.
2017/0010/102-25
Avsägelse från Nicholas Nikander (L) från uppdragen som ersättare i
kommunstyrelsen och ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den
2 oktober 2017.
2017/0010/102-26
Avsägelse från Malin Wallmark (MP) från uppdragen som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.
2017/0010/102-27
Avsägelse från Malin Friberg (M) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
2017/0010/102-28
Avsägelse från Melker Åkerlind (S) från uppdraget som ledamot o barn- och
utbildningsnämnden från och med den 23 augusti 2017.
2017/0010/102-29
Avsägelse från Ingelie Walldén (MP) från uppdragen som ordförande och ledamot
i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
ersättare i kommunfullmäktige.
2017/0010/102-30
Avsägelse från Sophia Sturesson (L) från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från och med den 2 oktober 2017.
2017/0010/102-31
Avsägelse från Josefin Eliasson (M) från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-20
N.Nikander
Arbetsgivaravd.
Troman
Akten

Kf § 132

Valärenden
1.

Val av ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. utse Nicholas Nikander (L) till ordförande i kommunfullmäktige,
2. beslutet justeras omedelbart.

Ärendet
Daniel Adborn (L) nominerar Nicholas Nikander (L),
, till ny ordförande i kommunfullmäktige och yrkar att beslutet
justeras omedelbart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 321.1
Votering begärd.
Justerarna Linda Walkeby (S) och Incan Löfstedt (SD) utses till rösträknare.
Röstsedlar delas ut eftersom personval sker genom sluten omröstning.
Sluten omröstning genomförs. Rösterna räknas.
Med 21 personröster för Nicholas Nikander (L) och 19 blanka röster beslutar
kommunfullmäktige att utse Nicholas Nikander (L) till kommunfullmäktiges
ordförande.
Anmärkning
Valsedlarna läggs i kuvert. Kuvertet förseglas och signeras av justerarna i
avvaktan på att beslutet ska vinna laga kraft.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20

Kf § 132
S.Stureson
Arbetsgivaravd.
Troman
Akten

2.

Val av ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Sophia Stureson (L) till ersättare i
kommunstyrelsen från den 2 oktober 2017.

Nominering
Daniel Adborn (L) nominerar Sophia Stureson (L),
till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

,
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Sammanträdesdatum

2017-09-20

Kf § 132
3.
J.Harding
Arbetsgivaravd.
Troman
Akten

Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Harding (L) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden från den 2 oktober 2017.

Nominering
Daniel Adborn (L) nominerar Johan Harding (L),
, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 132
4.
B.Persson
Arbetsgivaravd.
Troman
Akten

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Persson (L) till ledamot i kultur- och
fritidsnämnden från den 2 oktober 2017.

Nominering
Daniel Adborn (L) nominerar Bo Persson (L),
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 132
5.
M.Bengtsson Hurtig
Arbetsgivaravd.
Troman
Akten

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Bengtsson Hurtig (L) till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden från den 2 oktober 2017.

Nominering
Daniel Adborn (L) nominerar Maria Bengtsson Hurtig (L),
, till ny ersättare o kultur och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 132
6.
J.Gillqvist
Arbetsgivaravd.
Troman
Akten

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Gillqvist (M) till ledamot i kulturoch fritidsnämnden.

Nominering
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar Johan Gillqvist (M)
ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 132
7.

E.Solander
Arbetsgivaravd.
MSN
BUN
Troman
Akten

Val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Emma Solander (MP) till ersättare i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.

Nominering
Bengt Holwaster (MP) nominerar Emma Solander (MP),
, till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
8.
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Emma Solander (MP) till ersättare i barnoch utbildningsnämnden.

Nominering
Bengt Holwaster (MP) nominerar Emma Solander (MP),
, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ajournering 5 minuter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17(66)

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Revisorerna
Akten

Kf § 133

Revisorerna
Inget meddelande från revisorerna.

Lena Dafgård (SN) ställer en fråga om konsekvenser för elever och föräldrar efter
stängning av Fagerviks skola och Vika skola.

Kenneth Åhs (S), revisor, berättar att en allmän genomgång av kommunens
åtaganden avseende skolan nu ska uppdateras. Han tackar för att frågeställningen
uppmärksammas och uppger att den kan tas med som en del av uppdateringen.

_____________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
R.Hofsten
L.Dafgård
H.Bouveng
M.Svinhufvud
Akten

Kf § 134

Inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
2017/0239/060-1
Rolf Hofsten (PPiN) har den 10 maj 2017 inkommit med en motion om att
Lövhagen ska omvandlas till naturreservat.

2017/0276/060-1
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en
motion angående att Införa modellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av
Mål och budgetdokument och kommunens årsredovisning.
2017/0353/060-1
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 28 augusti 2017
inkommit med en motion om partnering vid byggprocesser

2017/0368/060-1
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 6 september 2017
inkommit med en motion om trygghet och studiero.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20

Förslagsställare
MSN
KFN
KS
Akten

Kf § 135

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en allmän lekplats på
ön Trehörningen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att anpassa
kommunens hemsida till kommunstyrelsen,
3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att komplettera utegym
på Estö med en militär hinderbana till kultur- och fritidsnämnden,
4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att skapa hinderbanor
för barn på olika platser i kommunen till kultur- och fritidsnämnden,
5. att beslutanderätten för medborgarförslaget anlägga belysning på gångoch cykelvägen Hasselstigen delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden,
6. inte delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att göra den yttre
miljön i Stora Vika mer attraktiv,
7. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om hundrastgård i Ösmo
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
8. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om parkeringar på
Heimdalsvägen 18 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
9. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en ”gör det själv
biltvätt” till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
10. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att få bort kajor och
kanadagäss från Järnvägsgatan och Svandammsparken till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 135
11. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om trafikhinder och
fyrvägsstopp i korsningen Körundavägen/Stationsvägen till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden,
12. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att göra om
Strandvägen till gårdsgata till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet
2017/0019/109-11
Medborgarförslag om en allmän lekplats på ön Trehörningen har inkommit från
Birgitta Öberg. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2017/0217/061-1
Medborgarförslag om att anpassa kommunens hemsida så att mobilanvändare kan
trycka på ett telefonnummer och ringa upp direkt har inkommit från Emil
Schönning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget
delegeras till kommunstyrelsen.
KS 2017/0222/061-1
Medborgarförslag om att komplettera utegym på Estö med en militär hinderbana
har inkommit från Maria Molin. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.
KS/2017/0223/061-1
Medborgarförslag om att skapa hinderbanor för barn på olika platser i kommunen
har inkommit från Maria Ekenstierna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.
KS/2017/0228/061-1
Medborgarförslag om att anlägga belysning på gång- och cykelvägen Hasselstigen
har inkommit från Daniel Wennerberg, Kristina Carlsson, Anne-Li Lourié med
flera. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2017/0242/061-1
Medborgarförslag om att göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv har
inkommit från Anders Hansson och Roger Alfinson.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 135
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2017/0245/061-1
Medborgarförslag om att anlägga en ny större hundrastgård i Ösmo har inkommit
från Sandra Nielsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten
för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2017/0246/061-1
Medborgarförslag om att göra om två parkeringar på Heimdalsvägen 18 till
besökare med tre tim P-skiva har inkommit från
.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2017/0263/061-1
Medborgarförslag om att undersöka möjligheten att Nynäshamn kan få en ”gör
det själv biltvätt” har inkommit från Laila Hallonqvist.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
KS/20170298/061
Medborgarförslag om att få bort kajor och kanadagäss från Järnvägsgatan och
Svandammsparken har inkommit från Lars Arnerup.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2017/0300/061
Medborgarförslag om trafikhinder eller fyrvägsstopp i korsningen Körundavägen
Stationsvägen har inkommit från
Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2017/0338/061-1
Medborgarförslag om att göra om Strandvägen/Ringvägen till en gårdsgata har
inkommit från Helena Ericsson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20

Kf § 135
Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar att medborgarförslaget angående den yttre miljön i Stora
Vika inte ska delegeras.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning:
Bifall till kommunstyrelsens förslag eller bifall till Lena Dafgårds (SN) förslag
om att beslutanderätten för medborgarförslaget gällande den yttre miljön i Stora
Vika inte ska delegeras.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag eller
bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
att bifalla Lena Dafgårds (SN) yrkande avseende medborgarförslag om den yttre
miljön i Stora Vika.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-09-20
MSN
KFN
SON
Akten

Kf § 136

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

2015/0024/061-321
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 64, beslutat att
avslå medborgarförslag om att anlägga en stig mellan Vikgatan och Björkstigen.
2016/0006/061-97
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 63, beslutat att en
avslå medborgarförslag om att införskaffa en dammsugare för att ta upp fimpar.
2016/0006/061-98
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 61, beslutat att
avslå medborgarförslaget om skridskobana på Stadshusplatsen.
2016/0006/061-100
Kultur och fritidsnämnden har den 29 maj 2017, § 30, beslutat att finna
medborgarförslag om att avgränsa en del av fotbollsplanen vid Sandskogsvägen
besvarat.
2016/0006/061-102
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 18 maj 2017, § 132, beslutat att
bifalla medborgarförslag om hundrastgård i Sandhamn.
2014/0006/061-128
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 31 maj 2017, § 132, beslutat att
dels bifalla medborgarförslag om parkeringsplats utmed Strandvägen, dels avslå i
den del förslaget avser vändplats.
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2017/0270/750-1
Socialnämnden har den 30 maj 2017, § 56, beslutat att överlämna förvaltningens
rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och 9 § LSS för första
kvartalet 2017 till kommunfullmäktige.
2017/0001/009-252
Länsstyrelsen Stockholm har den 17 augusti 2017 inkommit med information om
rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd.
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Ek.chef
Akten

Kf § 137

Rättelse av protokoll genom bekräftelse av tidigare beslut
2017-05-10 Kf § 90
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bekräftar beslutet som återges i protokoll 2017-05-10
Kf § 90 med rättelsen att årtalet rätteligen ska vara 2016. Lydelsen ska sålunda
vara följande.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för år 2016 för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa organ.

Bakgrund
Den 10 maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för år
2016 för kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa organ.
Beslutet protokollfördes genom att beslut avseende proposition ställd nämnd för
nämnd nedtecknades, varvid protokollet korrekt återger att besluten avser 2016.
Besluten protokollfördes också i ett sammanfattande beslut under rubriken
Kommunfullmäktiges beslut. I det sammanfattande beslutet angavs årtalet i
protokollet felaktigt till 2015. Det ska rätteligen vara 2016.
Kommunallagen saknar regler för rättelse av justerat protokoll. Rättelse måste
därför ske genom att frågan tas upp av kommunfullmäktige.
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H.Bouveng
P.Isestad
L. Dafgård
J.Augustsson
P.Ranch
Akten

Kf § 138

Interpellationsbehandling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. interpellationerna om kommunikation, IT-säkerhet, turistmagasin, banktjänster,
byte av bank, andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns
kommun och tillsättning av rektorstjänster i Nynäshamns kommun
väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde.
2.interpellationerna om hemmasittare och ekonomisk redovisning av ”sjukhuset”
Alkärrsplan samt Nynäshamn 2:1 är färdigbehandlade.
3. interpellationerna om ekonomisk redovisning av den s.k. Stockholmsmarken
samt angående att det fortfarande saknas plan för evakuering av Tallbacka
särskolas verksamhet inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fuktoch mögelskadade lokaler bordlägges till nästa sammanträde.

2017/0014/101-7
Harry Bouveng (M) har den 30 maj 2017 inkommit med en interpellation ställd
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående problematiken med
barn som hamnar utanför skolundervisningen, s.k. hemmasittare.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt.
Interpellationen debatteras.

2017/0014/101-8
Lena Dafgård har den 5 juni 2017 inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående ekonomisk
redovisning av ”sjukhuset” Alkärrsplan samt Nynäshamn 2:1.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt.
Interpellationen debatteras.
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2017/0014/101-9
Lena Dafgård har den 5 juni 2017 inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) angående ekonomisk redovisning
av den s.k. Stockholmsmarken.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt.
2017/0014/101-10
Lena Dafgård har den 5 juni 2017 inkommit med en interpellation ställd till barnoch utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) angående att det
fortfarande saknas plan för evakuering av Tallbacka särskolas verksamhet
inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fukt- och mögelskadade
lokaler.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) har besvarat
interpellationen skriftligt.
2017/0014/101-12
Harry Bouveng (M) har den 7 augusti 2017 inkommit med en interpellation ställd
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående kommunikation.
2017/0014/101-13
Harry Bouveng (M) har den 14 augusti 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående IT-säkerhet.

2017/0014/101-14
Harry Bouveng (M) har den 21 augusti 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående
turistmagasin.
2017/0014/101-20
Harry Bouveng har den 11 september 2017 inkommit med en interpellation ställd
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående banktjänster.
2017/0014/101-21
Per Ranch (SN) har den 11 september 2017 inkommit med en interpellation ställd
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), om byte av bank.
2017/0014/101-22
Lena Dafgård (SN) har den 11 september 2017 inkommit med en interpellation
ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson om
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andelen lärare med högskolepedagogisk utbildning i Nynäshamns kommuns
grundskolor.
2017/0014/101-23
Lena Dafgård (SN) har den 11 september 2017 inkommit med en interpellation
ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson om
tillsättning av rektorstjänster i Nynäshamns kommun.
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BUN
Förslagsställaren
Akten

Kf § 139

Dnr KS/2016/0006/061-83

Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal
till eleverna i Sunnerbyskolan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska återremitteras och
kompletteras med en kostnadskalkyl på vad en ny matsal i Sunnerbyskolan
kommer att kosta.
Bakgrund
Den 27 maj 2016 inkom ett medborgarförslag om att bygga en matsal till
Sunnerbyskolans elever. Förslagsställaren menar att Sunnerbyskolans elever
behöver en egen matsal eftersom hon anser att lösningen inte fungerar
tillsammans med äldreboendets dagliga verksamheter.
Ärendet
Sunnerbyskolan saknar idag en egen skolmatsal. Eleverna äter i det närbelägna
äldreboendets lokaler.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 februari 2017 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl och
projekteringsplan för en skolmatsal i anslutning till Sunnerbyskolan. Beslutet
ingår i ett övergripande inriktningsbeslut för organisationsförändring i Sorunda
rektorsområde.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Ärendet har sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden som avgett
yttrande. Av yttrandet framgår att förslaget att bygga en matsal i anslutning till
Sunnerbyskolan ingår i ett annat övergripande beslut som barn- och
utbildningsnämnden har att fatta. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige
därmed ska anse medborgarförslaget besvarat.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara
besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara
besvarat.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 april 2017, § 101.
Yrkanden
Johan Augustsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras och kompletteras med
en kostnadskalkyl på vad en ny matsal i Sunnerbyskolan kommer att kosta.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall eller avslag
till Johan Augustssons (S) förslag om att återremittera ärendet.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med propositionsordningen och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Johan Augustssons (S) förslag
om att återremittera frågan.
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MEX-chef
MSN
Fastighetsägare
Akten

Dnr KS/2010/0044/251

Återköp av fastigheterna Grödby 1:54 - 1:56
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
3. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att köpa tillbaka fastigheterna
Grödby 1:54 – 1:56 samt att mark- och exploateringschefen får fullfölja
köpet och teckna köpebrev.
4. Fastigheterna Grödby 1:54 – 1:56 förs till kommunstyrelsens
exploateringsobjekt Grödby/Trollstamalm och utgiften om 1 634 576
kronor belastar exploateringsobjektet Grödby/Trollstamalm.

Sammanfattning
Nynäshamns kommun har sålt tre stycken fastigheter, avstyckade för
bostadsändamål, till tre privatpersoner vars avsikt var att bebygga fastigheterna
och sälja dem. Fastigheterna såldes utan ett giltigt förhandsbesked. När de nya
fastighetsägarna sökte bygglov för tre enbostadshus på fastigheterna inkom
Försvarsmakten med erinran mot förslaget. Bygglovsansökningarna avslogs
därefter med hänsyn till Grindsjöns skjutfält och område utpekat som riksintresse
för totalförsvaret. Fastighetsägarna önskar att kommunen köper tillbaka
fastigheterna och betalar viss ersättning för förlorade intäkter.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen fick 2007-05-15 ett förhandsbesked beviljat för
bebyggelse av tre enbostadshus på fastigheten Grödby 1:31. Då avstyckning inte
kommit till stånd under förhandsbeskedets giltighetstid (två år) ansökte
kommunstyrelseförvaltningen om förnyat förhandsbesked för tre enbostadshus på
Grödby 1:31 under 2010, vilket beviljades av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, beslut § 33, 2010-04-13 (Bilaga 1).
Förhandsbeskedet beviljades med utgångspunkt i miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det inte var nödvändigt att ställa
krav på detaljplan då bebyggelsetrycket inom det aktuella området var lågt och att
tillkommande bebyggelse skulle avrunda ett existerande villaområde norrut.
Föreslagen bebyggelse ansågs även vara förenlig med kommunens översiktsplan
och samtidigt innebära lämplig komplettering av villabebyggelsen i Grödbylund.
Giltighetstiden för det förnyade förhandsbeskeded var två år och gällde således
t.o.m. 2012-04-13.
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Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 16 maj 2017.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att köpa tillbaka fastigheterna
Grödby 1:54 – 1:56 samt att mark- och exploateringschefen får fullfölja
köpet och teckna köpebrev.
2. Fastigheterna Grödby 1:54 – 1:56 förs till kommunstyrelsens
exploateringsobjekt Grödby/Trollstamalm och utgiften om 1 634 576
kronor belastar exploateringsobjektet Grödby/Trollstamalm.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att köpa tillbaka fastigheterna
Grödby 1:54 – 1:56 samt att mark- och exploateringschefen får fullfölja
köpet och teckna köpebrev.
2. Fastigheterna Grödby 1:54 – 1:56 förs till kommunstyrelsens
exploateringsobjekt Grödby/Trollstamalm och utgiften om 1 634 576
kronor belastar exploateringsobjektet Grödby/Trollstamalm.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 21 juni 2017 § 142.
__________________________________
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Ek.avd
KS
Akten

Kf § 141
Dnr KS/2017/0167/049

Erbjudande om förvärv av aktier och delägarskap i
Inera AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Ärendet
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-29.
Ärendet har tidigare varit uppe hos kommunstyrelsen men då aktieförvärv
beslutas av kommunfullmäktige så tas beslutet om.
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa.
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och
omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade
tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på
nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa
fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
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Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare –
sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet,
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckalundantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat
ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan
mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Ärendet behandlades av kommunfullstyrelsen den 6 september 2017 § 152.
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KS
Kanslichef
IT-chef
Akten

Dnr KS/2015/0243/006

Plan för införande av digitalt möteshanteringssystem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. återremittera att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag om att upphandla och
införa ett system för digital möteshantering i kommunfullmäktige i
enlighet med planen för digitalisering. Kompletteringen ska ge
förtydligande av kostnader för systemet, förtydligande avseende funktion,
om systemet är permanent, om det kommer att kunna användas med olika
enheter, hur detta förhåller sig till e-strategi samt tydliggöra beslutsgången
i upphandlingsprocessen om var ska besluten tas.
2. uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de praktiska åtgärder som krävs för
att ge fullmäktiges ledamöter tillgång till digitala
sammanträdeshandlingar.
Yrkanden
Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), Antonella Pirrone (KD) och Maria Gard
Günster (C) yrkar återremiss för förtydligande av kostnader för systemet,
förtydligande avseende funktion, om systemet är permanent, om det kommer att
kunna användas med olika enheter, hur detta förhåller sig till e-strategi, samt för
att tydliggöra beslutsgången i upphandlingsprocessen om var ska besluten tas.
Incan Löfstedt (SD) yrkar återremiss punkt 1, på samma grunder som angivits i
föregående stycke, samt bifall till punkt 2.
Daniel Adborn (L), Bernt Månsson (MP), Patrik Isestad (S) och Ola Hägg (S)
yrkar bifall till förslaget.
Ajournering 10 minuter.
Propositionsordning avseende att-sats 1
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning avseende att-sats 1:
Bifall eller avslag till återremissyrkandet.
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Proposition
Ordförande (L) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet.
Votering begärd.
Voteringsproposition
Ja-röst för avslag och nej-röst för bifall till återremissyrkandet.
Med 20 ja-röster mot 20 nej-röster finner Ordförande (L) att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla återremissyrkandet.
Voteringslistan läggs till protokollet som bilaga A.
Propositionsordning avseende att-sats 2
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: bifall eller avslag
till återremissyrkandet avseende att sats 2. Vid avslag godkänns
propositionsordningen bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med propositionsordningen och
finner att kommunfullmäktige beslutar att inte återremittera ärendet samt att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Digitala möteshanteringssystem har som syfte att skapa effektivare och kortare
sammanträden med bättre kvalitet i beslutsfattande och dokumentation. Digitala
sammanträdeshandlingar ersätter utskick på papper och tjänar till att göra
beslutsunderlag tillgängliga på ett snabbt och miljövänligt sätt. Den 16 november
2016 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en
plan för införande av digitalt system för möteshantering och digitala
sammanträdeshandlingar i kommunfullmäktige i samråd med gruppledarna i
kommunfullmäktige och ledamöterna i kommunstyrelsen (dnr KS/2015/0243/006,
§ 172).
En plan har nu tagits fram i samråd med gruppledarna i kommunfullmäktige och
ledamöterna i kommunstyrelsen. Planen beskriver vilka funktioner som är
önskvärda i ett digitalt möteshanteringssystem, hur support bör vara utformad
samt önskemål kring utbildning och introduktion av systemet. Beskrivningen ska
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ligga till grund för kravställning vid upphandling av ett digitalt
möteshanteringssystem. I planen identifieras en webbaserad tjänst för digital
möteshantering som den lösning som bäst svarar mot de önskemål som framkom i
samrådet.
Planen beskriver även hur kommunfullmäktige kan övergå till digitala
sammanträdeshandlingar. I samrådet framkom önskemål om att fullmäktige skulle
använda samma system som används av styrelse och nämnder, i dagsläget
expediering till funktionen E-meeting som är knuten till det digitala
ärendehanteringssystemet. Förutsättningar för att övergå till digital expediering
via e-meeting finns i befintliga avtal och regelverk. De praktiska åtgärder som
krävs för att ge fullmäktiges ledamöter tillgång till digitala
sammanträdeshandlingar är ändring i de faktiska rutinerna för expediering inför
kommunfullmäktigesammanträden på så sätt att handlingarna expedieras via Emeeting, att undersöka vilka ledamöter som vill ha tillgång till E-meeting och
tillhandahålla läsplattor till de ledamöter som önskar det.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdras att
upphandla och införa ett system för digital möteshantering vid
kommunfullmäktiges sammanträden i enlighet med planen. Vidare föreslås att
kommunstyrelsen uppdras att vidta de praktiska åtgärder som krävs för att ge
fullmäktiges ledamöter tillgång till digitala sammanträdeshandlingar.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt
kommunstyrelsen att
1. upphandla och införa ett system för digital möteshantering i
kommunfullmäktige i enlighet med planen för digitalisering,
2.

vidta de praktiska åtgärder som krävs för att ge fullmäktiges ledamöter
tillgång till digitala sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt
kommunstyrelsen att
1. upphandla och införa ett system för digital möteshantering i
kommunfullmäktige i enlighet med planen för digitalisering,
2. vidta de praktiska åtgärder som krävs för att ge fullmäktiges ledamöter
tillgång till digitala sammanträdeshandlingar.
Fullmäktige behandlade ärendet den 6 september 2017 § 175.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

S 114
'1* Wi9iiia 47

. WO2l .

1
Sid
Arendenummer:
Handlaggare:

(1)

GlicorAN
Bilaga A KF 2017-09-20
NEJ

Omrostningslista §142JA
x
Ola Flagg (S)
Harry Bouveng (M)
x
Liselott Vahermagi (S)
Agneta Tjarnhammar (M)
Incan Lofstedt (SD)
x
Patrik Isestad (S)
Bodil Toll (M)
x
Daniel Adborn (L)
x
Catrine Ek (MP)
Lena Dafgard (SN)
x
Miriam-Irene Maim (V)
x
Maria Schneider (S)
Georgios Tsiouras (M)
Maria Gard Gtinster (C)
x
Linda Walkeby (S)
Clarence Linde (SD)
Marcus Svinhufvud (M)
x
Whille Karlsson (S)
Rolf Hofsten (PPiN)
Helene A Johnsson (M)
Bengt Holwaster (MP)
x
x
Johan Augustsson (S)
Rolf Aberg (SN)
Eleonor Osterberg (V)
x
Monica Kullman (M)
Kathe Nilsson (S)
x
Jan- Ove Andersson (SD)
Antonella Pirrone (KD)
x
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Agneta Hagstrom (M)
Parwana Sohrabi (S)
x
Bo Persson (L)
x
x
Bernt Mansson (MP)
x
Ove Forsbers (S)
Ralf Kullman (M)
Per Ranch (SN)
Eva Westin Gustafsson (V)
x
Andre Andersson (SD)
Nicholas Nikander, ordf (L)
x
20
Total:

Postadress

BesOksadress

Leveransadress

149 81 NYNASHAMN Stadshusplatsen 1 Floravagen 6

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
20

Telefon

Telefax

Bankgiro

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40 620-0216

PlusGiro

63 45-3
www.nynashamn.se

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38(66)

Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 143

Plan.chef
MSN
Akten
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Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad 2017,
antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Fördjupad översiktsplan för
Nynäshamns stad.
Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-14.
Den fördjupade översiktsplanen beskriver kommunens viljeriktning för hur
Nynäshamns stads mark- och vattenområden ska utvecklas fram till 2030. Planen
uttrycker kommunens vilja kring bebyggelseutveckling i staden, vilka kvaliteter
som ska bevaras och utvecklas och vilken slags stad som är önskvärd att utveckla.
Planen innehåller fyra bärande stadsbyggnadsstrategier som ska vara vägledande
vid all planering och förändring av den fysiska miljön inom staden. Dessa
strategier är: Inifrån och ut, Stärka, Variera och Koppla.
Planen beskriver staden ur sju olika ämnesperspektiv samt den tänkta
utvecklingen av respektive fram till 2030.
Staden delas vidare in i åtta geografiskt avgränsade delområden. Dessa beskrivs
närmare utifrån dagens förutsättningar och kopplas till punktlistor. Under
”uppmärksamma” listas bland annat riksintressen, risker, kultur- och naturvärden
och trafiksituation. Under ”åtgärda” uttrycks utvecklingsförslagen mer detaljerat
för varje område. Kartorna över varje delområde ger en tydligare bild av hur
trafik- och bebyggelsestrukturer ska utvecklas och visar föreslagna lokaliseringar
av samhällsservice.
Den fördjupade översiktsplanen var utställd för granskning under perioden den 16
januari till den 28 februari 2017. Under granskningen gavs myndigheter, sakägare
och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 28 september 2011 i uppdrag till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för
Nynäshamns stad. Planen är en fördjupning av kommunens översiktsplan som
antogs i kommunfullmäktige den 17 oktober 2012. Den ersätter den tidigare
fördjupningen Den goda småstaden, antagen 2004. Arbetet har drivits av miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med tjänstemän och politiker
från alla förvaltningar och nämnder.
Den fördjupade översiktsplanen var på samråd 1 juli – 31 oktober 2014. Efter
bearbetning utifrån de synpunkter som kom in, ställdes planen ut för granskning
under perioden 16 januari - 28 februari 2017. Under granskningen gavs
myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen,
åter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter har
antagandehandlingarna tagits fram. Medborgardialog har skett kontinuerligt under
arbetets gång, och inte bara vid samråds- och granskningstillfällena.
Synpunkter som kommit in under granskningen handlar bland annat om otydlighet
i vissa delar av dokumentet rörande riksintressen och kartor. Detta har korrigerats
och förtydliganden har gjorts. Även kartorna har genomarbetats och i de flesta fall
förändrats på ett sätt som gör dem mer lättlästa. En överblick över ändringarna
finns på tredje sidan i dokumentet. Utöver det har även layouten genomarbetats
med syfte att göra planen mer lättförståelig. Vissa mindre förändringar av
utvecklingsområden och utredningsområden har också skett. Vissa förslag,
exempelvis om att utreda en flytt av NSS verksamhet, har strukits ur planen.
Samtliga synpunkter har beaktats och ställningstaganden har gjorts. I
granskningsredogörelsen finns samtliga synpunkter citerade efterföljt av
kommentarer och ställningstaganden.
Ärendet
Planen är indelad i fyra olika delar: Del 1 tar sin utgångspunkt i framtidsbild och
strategier, del 2 beskriver förutsättningar och riktlinjer, del 3 redovisar de
konkreta utvecklingsförslagen i åtta geografiska områden samt del 4 utgörs av
bilagor som är en del av planeringsunderlagen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen 2017-09-06 § 159.

Yrkanden
Bodil Toll (M), Daniel Adborn (L), Harry Bouveng, (M), Lena Dafgård (SN),
Patrik Isestad (S) och Catrine Ek (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Ove Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och inger
särskilt yttrande som bifogas protokollet som bilaga B.
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Sarskilt yttrande avs. KF1 143 Ford jupad oversiktsplan for Nynashamns stad 2017
Sverigedemokraterna hat idag deltagit i ett beslut om att anta dokumentet Fordjupad
oversiktsplan fbr Nynasharrms stad 2017.
Vi staller oss till overvagande del bakom den Fordjupade Oversiktsplanen for Nynashamns stad
med vissa undantag. Sarskilt glada at vi over att man nu klassificerar Ringvagen/Strandvagen som
mycket vardefullt gronomrade med Mgt rekreationsvarde, forhoppningsvis upphor armed
diskussionen om att exploatera detta for invanarna viktiga omrade. Vi at aven medvetna om att
alla pal-tier inte kan bli helt overens om FOP:ens utformning och skrivningarna i den. och av den
anledningen valjer vi aft genom detta sarskilda yttrande peka ut ett antal punkter i FOP som vii
varierande grad inte kan stalla oss bakom:
1. Vi finner ingen anledning till att sarskilt peka ut nyanlanda som en grupp dar det behOvs
speciella lOsningar. Sverigedemokraterna Nynashamn finner heller ingen anledning att
sarskilt peka ut detta i FOP da det at svart att avgora om tillstromningen av nyanlanda
kommer vara bestandiga i framtiden. Vidare motsatter vi oss den typen av sarbehandling
ndr det firms mdnga manniskor i samhallet med olika behov utifran ekonomisk, kulturell,
geografisk, psykosociala eller andra bakomliggande orsaker som inte tas hansyn till.
2. Vi finner formuleringen pa den foreslagna riktlinjen under "Naringsliv och Service" med
lydelsen "Handelsomraden for extemhandel utanfor staden skall inte tillkomma" som
olycklig. Riktlinjen kan medfora att etablering av stone handelsverksamheter i framtiden
hindras. Med en annan mer generell formulering hade Nynasharnns kommun haft
mojligheten aft peka ut viljeriktningen for stadens handel utan aft stanga dorren helt for
framtida etableringar.
3. Sverigedemokraterna onset att det finns visst fog for en fortatning av staden, men i den
omfattning som antagandehandlingen pekar ut kan medfora negativa effekter for staden
pa sikt. Negativa effekter i form av upplevd forsamrad trygghet at en sadan. Det kan
uppkomma genom att overblick och god orienteringsforma.ga forsamras genom en alit
for aggressiv fortaming. Men vi at aven tveksarnma till att i sã stor utstrackning satsa pa
att staden skall vaxa inifran utan att ordentligt prova att expandera staden utat i
framforallt norcllig riktning.
Utover dessa punkter sa set vi stora utmaningar med att handelns att blomstra med den
naringslivspolitik som idag fors i Nynashamn. Storre satsningar pa det smaskaliga naringslivet
ma'ste till, Nynashamns kommun behover i alit hogre grad samverka med fastighetsagare och
naringsidkare i centrum for att skapa ett klimat dar det at mojligt for naringsidkama att overleva
och uppratthalla de verksamheter FOP:n pekar ut som viktiga for stadens utveckling.
Nynashamn 2017-09-20
Sverigedemokraterna i

ca.
-Ove Andersson

as arm
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Grönstrukturplan för Nynäshamns stad 2017, antagande

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-14.
Skärgårdsnaturen i och omkring Nynäshamns stad är en viktig del i stadens
attraktionskraft som lockar hit både nya boende och besökare. Skärgårdsnaturen
tillsammans med stadens parker, skogar, stadsträd, trädgårdar och annan grönska
bildar stadens grönstruktur. Grönstrukturen har många funktioner i staden. Den är
en förutsättning för rekreation, naturupplevelser, ett rikt växt- och djurliv, stadens
klimatanpassning och andra ekosystemtjänster. Med tanke på den planerade
tillväxten av staden (2 000 nya bostäder fram till 2030) behövs kunskap om
grönstrukturens värden och funktioner och en strategi för hur den kan utvecklas.
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad har tagits fram som ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Grönstrukturplanen beskriver kommunens viljeinriktning för hur
grönstrukturen i och omkring staden ska utvecklas till 2030. Grönstrukturplanen
är både ett kunskapsunderlag och ett strategiskt dokument och vänder sig till en
bred målgrupp. Här kartläggs och värderas stadens grönstruktur, vilka funktioner
och värden den har och hur väl sammanhängande den är. Här anges också mål,
strategi och riktlinjer för hur stadens grönstruktur ska utvecklas.
Planen ska användas vid framtida beslut där grönområden och annan grönska i
Nynäshamns stad berörs. Den bygger på befintligt kunskapsunderlag, nya
inventeringar av c a 100 grönområden i och omkring staden samt från enkäter till
allmänhet, förskolor och skolor om deras upplevelse och användning av
grönområdena.
Kartläggningen av stadens grönområden visar att tillgången på grönområden och
annan grönska är god men grönstrukturen kan bli mer sammanhängande och
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variationen behöver förstärkas på olika sätt. I planen ges förslag på hur detta kan
ske.
Det övergripande målet för stadens grönstruktur är att den bidrar till en hållbar,
attraktiv och tillgänglig stad och erbjuder människor, djur och växter en god
livsmiljö. För att nå målet föreslås följande strategi för beslut som rör
grönstrukturen:
1. värna
Kf § 144
2. vårda
3. förstärk
4. kompensera
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 160.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Akten

Dnr KS/2017/0261/303

Revidering av VA-strategin
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar
toalettval i många områden i kommunen. Riktlinjerna har skrivits om eftersom det
tillkommit ny teknik och kunskap, förändrade boendevanor, nya lagar och inte
enhetlig bedömning.
Ärendet
Revidering av VA-strategin är en av tre delar i ett VA-paket som syftar till att får
en mer hållbar avloppslösning genom att förhindra vattenbrist, näringsläckage och
saltvatteninträngning i brunnar. Revidering av VA-strategin är en anpassning till
de nya riktlinjerna för vatten och avlopp.
Följande tillägg föreslås under rubriken ”Principer för enskilt och gemensamt
VA” på sida 14 i VA-strategin:
 I vissa områden är det tillstånds- samt anmälningsplikt för att inrätta en
bergborrad brunn för enskild vattentäkt. I områden med tillståndsplikt för
bergborrad brunn gäller även tillståndsplikt för eget omhändertagande av
latrin. I dessa områden rekommenderas även hårdare krav gällande
spolvolym < 1 liter /spolning till sluten tank. I ett fåtal områden gäller
bara hårdare krav gällande spolvolym < 1 liter /spolning till sluten tank.
(För områden se ”Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i
Nynäshamnskommun, 2017 )
 Nyexploatering får endast ske där det finns naturliga förutsättningar för
vatten- och avloppsförsörjning om kommunalt VA inte är ett alternativ.
Vattenförsörjning från avsaltningsanläggningar anses extraordinära och
är därför inte tillåtet**.
Följande tillägg föreslås under rubriken ”Skyddsnivåer i olika områden” på sida18
i VA-strategin:
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Nynäshamns kommun har länge hållit en mycket restriktiv hållning till tillstånd
för anläggande av avlopp i känsliga områden, främst på grund av begränsad
vattentillgång. I vissa områden är det tillstånds- samt anmälningsplikt för att
inrätta en bergborrad brunn för enskild vattentäkt. I områden med tillståndsplikt
för bergborrad brunn gäller även tillståndsplikt för eget omhändertagande av
latrin. I dessa områden rekommenderas även hårdare krav gällande spolvolym <
1 liter /spolning till sluten tank. I ett fåtal områden gäller bara hårdare krav
gällande
spolvolym < 1 liter /spolning till sluten tank. (För områden se ”Riktlinjer och
krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamnskommun, 2017 ).
(Kartbild 7 borttagen, eftersom en uppdaterad kartbild nu finns i Riktlinjer för
enskilt VA samt Lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa och miljön.)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av VAstrategin i enlighet med förslaget från miljö- och sambyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. godkänna revidering av VA-strategin i enlighet med förslaget från miljöoch sambyggnadsnämnden
2. det andra stycket i tillägget på sidan 14 i VA-strategin, Nyexploatering får
endast ske… utgår, med hänvisning till att det redan ingår i gällande VAstrategi.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 161
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i
Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Bakgrund
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-11.
Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar
toalettval i många områden i kommunen. I vissa områden är WC förbjudet och i
vissa även BDT-avlopp vilket innebär att huset inte ska ha indraget vatten. Syftet
var att få en hållbar VA-lösning genom att förhindra ytterligare grundvattenbrist
och saltvatteninträngning i brunnar. Samtidigt begränsades byggrätten i dessa
områden, ofta till 60-80 m², för att hålla nere antalet boende och försvåra för
permanentboende.
Riktlinjerna har tillämpats i miljökontorets/Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete för att bevilja eller avslå ansökningar om enskilda
avlopp i dessa områden. Riktlinjerna tillsammans med den begränsade byggrätten
har säkerligen varit positiv för grundvattenmagasinen.
Riktlinjerna behöver dock uppdateras av flera anledningar; tekniken med
vattensnåla toaletter har gått framåt, kunskapen har ökat om näringsläckage från
latrinkompostering på tunn jordmån och kommunens VA-plan har antagits vilket
gör att många av dessa områden kommer få kommunalt VA på sikt. Förändrade
boendemönster och krav från boende på bekvämlighet och rättvisa i och mellan
områden påverkar också.
Ärendet
I kommunens arbete med genomförandet av VA-planen ingår en stor
tillsynskampanj 2015-2020 av alla enskilda avlopp som inte ska få kommunalt
VA enligt VA-planen. Det är många som behöver göra om sina avlopp och det
vore värdefullt att få nya riktlinjer på plats innan allt för många av dessa ska
bedömas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

46(66)

Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 146

Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun är en av
tre delar i ett VA-paket som syftar till att får en mer hållbar avloppslösning.
Riktlinjerna är en uppdatering av de kommunala riktlinjer som funnits i
kommunen sedan 1987. Förändringarna innebär nya krav på tillstånds- och
anmälningsplikt på bergborrade brunnar, tillståndsplikt för omhändertagande av
eget latrin samt tillståndsplikt på WC till sluten tank.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nya riktlinjer och
krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nya riktlinjer och
krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 162.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Bakgrund
Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar
toalettval i många områden i kommunen. Revidering av de nya riktlinjerna
föreslås med anledning av ny teknik och kunskap, förändrade boendevanor, nya
lagar och inte enhetlig bedömning. Tillägg föreslås i Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön för att stämma överens med de nya
riktlinjerna.
Ärendet
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön är en
av tre delar i ett VA-paket som syftar till att får en mer hållbar avloppslösning;
förhindra vattenbrist, näringsläckage och saltvatteninträngning i brunnar. Till följd
av de förändrade riktlinjerna ändras §2 och §6 enligt följande;
2 § Avloppsanordning
Det krävs tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta
avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom hela kommunen
med undantag av fastigheter som är taxerade som jordbruksfastigheter.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte om avloppsanordningen prövas
enligt 5, 13 eller 21 §§ förordningen m miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvatten till enbart en allmän
avloppsanläggning.
För att inrätta torr toalett med eget omhändertagande av latrin krävs tillstånd av
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) inom områden markerade på
kartbilaga 1, (orangea områden.) Områden markerade med orange i kartbilaga 1
kan efter tillstånd från Smohf inrätta WC till sluten tank med spolvolym
<1liter/spolning.
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6 § Skydd för ytvatten och enskilda grundvattentäkter
Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) krävs för att
inrätta bergborrad grundvattentäkt i de områden som märkts ut på kartbilaga 1
(orangea områden).
Anmälningsplikt till Smohf krävs för att inrätta bergborrad grundvattentäkt i
kustzon som märkts ut i kartbilaga 1 (streckat område).
Det krävs tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att anordna
upplag av
petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande
produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte om upplaget prövas enligt annan
lagstiftning, där skyddsaspekterna beaktas.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i enlighet med förslaget
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i enlighet med förslaget
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 163.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Förslag till ledning och samordning av Nynäshamns
kommuns brottförebyggande och trygghetsskapande
arbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Bakgrund
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse
Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att Nynäshamn ska vara
attraktivt att bo, leva i och besöka. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet utgör en viktig del för att uppnå det målet.
I Nynäshamns kommun har det sedan 2003 funnits ett lokalt brottsförebyggande
råd. Sammansättningen har utgjorts av representanter från polis, räddningstjänst,
Nynäshamnsbostäder, politiker, tjänstemän och vissa frivilligorganisationer.
Sammanfattningsvis har rådet fungerat som ett forum för informationsdelning
mellan aktörerna, men i mycket begränsad utsträckning bidragit till samordning,
konkreta åtgärder och resultat.
Det brottsförebyggande rådet bedöms inte ha förutsättningar att kunna utvecklas i
den riktning som krävs för att kunna uppnå ett väl fungerande brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete. Under de senaste åren har rådets arbete dessutom
stagnerat och viktiga aktörer har uteblivit från möten.
Mot bakgrund av en otillräcklig struktur och organisation för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet gav kommunchefen i uppdrag
till kommunens säkerhetschef att ta fram ett förslag till styrdokument för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Kommunstyrelsens ordförande och polisområdeschefen för polisområdet syd
undertecknande i januari 2016 ett övergripande samverkansavtal med syfte att
stärka samverkan mellan kommun och polis, vilket innebär nya förutsättningar för
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anta styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Nynäshamns kommun,
2. upplösa det lokala brottsförebyggande rådet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anta styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Nynäshamns kommun,
2. upplösa det lokala brottsförebyggande rådet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 164.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Ärendet
En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde
ur Mälardalsrådet. Bakgrunden är att förslagsställaren anser att Mälardalsrådet
mest är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med
hänvisning de regionala samverkansaktörerna Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) och Landstinget.
Mälardalsrådet bildades 1992 då politiker från olika delar av StockholmsMälarregionen såg ett behov av större samverkan för att möta den tilltagande
urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen. Rådet är en frivillig
samverkansorganisation för kommuner och landsting i
Stockholms, Uppsala, Örebro, Västmanlands och Södermanlands län. Rådet består
av medlemmar från 57 kommuner och 5 landsting. Mälardalsrådets övergripande
syfte och ambition är att vara en politisk mötesplats och plattform för
storregionala frågeställningar internt i regionen såväl som internationellt. Rådet
ska även företräda regionen i olika sammanhang. Arbetet bedrivs i nätverk mellan
rådets medlemmar koncentrerat till tre områden:
– infrastruktur och kommunikationer
– kunskaps- och kompetensförsörjning
– internationella jämförelser och lärande.
Nynäshamns kommun blev medlem i Mälardalsrådet 1 juni 1993. Den 11
november 1998 beslutade kommunstyrelsen att begära utträde ur rådet från och
med den 1 januari 2000. Bakgrunden till det var en skrivelse från Dick Larsson
(C) föreslog kommunstyrelsen ett utträde då denne ansåg att viktiga frågor för
Nynäshamns kommun mötts med svagt intresse från Mälardalsrådet. Nynäshamns
kommun blev åter medlem i rådet år 2005. Syftet med Nynäshamns kommuns
medlemskap är att tillsammans med Mälardalsrådets medlemmar arbeta för att
kommunens och regionens intressen tas tillvara inom dessa områden.
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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 Stockholm-Mälarregionen, 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 utträde ska ske vid
utgången av ett kalenderår och att anmälan om utträde ska göras till styrelsen
senast den 31 december året dessförinnan.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Den direkta nyttan 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. Exempel på,
för Nynäshamns kommun viktiga frågor som drivits i Mälardalsrådet, är bland
andra dubbelspår på Nynäsbanan, Norviks hamn och Citybanan. De allra flesta av
länets kommuner är medlemmar i rådet. Några kommuner i Stockholms län, bland
andra Lidingö stad och Österåkers kommun, har beslutat lämna att rådet.
Bakgrunden till det är att de anser att de deltar i flera andra regionala
samarbetsorgan.
Mälardalsrådet är främst ett politiskt samarbetsnätverk och deltagandet för
tjänstemän är idag för Nynäshamns kommuns del är i det närmaste obefintligt.
Enligt svar på interpellation om Mälardalsrådet, den 19 oktober 2016, § 144, ses
Mälardalsrådet inte preliminärt som den viktigaste arenan att verka inom.
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.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt
medlemskap liksom de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för
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storregionala frågor, viktigt politiskt nätverk. Därmed föreslås att Nynäshamns
kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet och att kommunfullmäktige
beslutar att avslår motionen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 juni 2017 § 144.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Dnr KS/2017/0208/060

Svar på motion om etiska riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 13 juni 2017 lämnat in en motion
om etiska riktlinjer för förtroendevalda. I motionen föreslås att etiska riktlinjer ska
fastställas av kommunfullmäktige och gälla för samtliga förtroendevalda när dessa
deltar i styrelser, nämnder, bolag, offentliga möten, digitala kanaler som hemsidor
bloggar, sociala medier med mera. Motionärerna anför att om förtroendevalda
uppträder respektlöst mot varandra i den offentliga debatten ökar risken för att
utsättas för hot och våld. Syftet med att införa etiska riktlinjer för förtroendevalda
är enligt motionärerna att förbättra demokratin genom en saklig faktabaserad och
värdig debatt vilket gör debatten intressant för invånarna.
Motionärerna omnämner en tidigare inlämnad motion från 2008 från Lena
Dafgård (SN) om etiska regler för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
nämnder etcetera. Motionärerna anför att sedan den förra motionen skrevs förs
den politiska debatten i sociala medier i ökad omfattning, samt att etiska riktlinjer
för förtroendevalda numera är vanligt i många kommuner.
Bakgrund
Med begreppet riktlinjer menas vanligen ett dokument på detaljerad nivå som
innehåller rekommendationer för hur arbetsuppgifter ska utföras.
Kommunallagen hanterar frågan om ordning i kommunfullmäktige i 5 kap. 39 §. I
kommentarer till lagen finns att läsa om varje medborgares yttrandefrihet som
även gäller förtroendevalda i kommunen. Denna rättighet får endast begränsas
genom lag och endast utifrån vissa intressen angivna i regeringsformen.
Fullmäktiges ordförande kan endast ta ordet från en talare då hon/han avlägsnar
sig från ämnet, eller då ledamoten uppträder på sådant sätt som strider mot god
ordning på annat sätt än genom innehållet och genom ledamotens yttrande.

Remiss
Motionen har remitterats till samtliga nämnder.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser i sitt yttrande, som beslutade om den
18 maj 2017, att nämnden inte kan eller bör kommentera riktlinjer om
förtroendevaldas förhållningssätt gentemot varandra inom ramen för de politiska
uppdragen. Nämnden framför därför inga synpunkter på motionens innehåll.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden beslutade om
yttranden den 18 maj 2017 respektive den 24 maj 2017, vilka båda är likalydande.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden anser i sina
yttranden att det borde vara en självklarhet att förtroendevalda inte använder sig
av härskartekniker, personangrepp eller har otrevlig ton gentemot varandra.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden anser att de egna
partierna i första hand ansvarar för att de personer som väljs in i nämnder och
kommunfullmäktige, besitter ett respektfullt och etiskt förhållningssätt till sitt
uppdrag. Det anförs vidare att det även är fullmäktigeordförandes ansvar att se till
att ett opassande beteende vid sammanträde inte förekommer. Barn- och
utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden anser att det är tveksamt om
det är tjänstemän inom kommunen som ska bedöma om klimatet i fullmäktige
kräver etiska riktlinjer eller inte.
Socialnämnden beslutade den 20 juni 2017 att anta förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande över motionen. I yttrandet anförs att det står varje ledamot eller
förtroendevald person fritt att själv besluta hur man vill uttrycka eller yttra sig i en
parlamentarisk församling som kommunfullmäktige. Vidare anför socialnämnden
att yttranden av politisk karaktär eller motsvarande i kommunfullmäktige sker
under lag och påföljdsansvar (s k straffansvar).
Socialnämnden anför att det inte ankommer på kommuner att reglera hur enskilda
ledamöter använder sina grundläggande fri- och rättigheter avseende yttranden
eller annat opinionsbildande agerande. Därför kan ett beslut i kommunfullmäktige
som reglerar detta aldrig bli bindande för någon ledamot eller förtroendevald
enligt nämnden. Med anledning av det anser socialnämnden att en kommunal
förvaltning inte kan ta fram förslag avseende hur folkvalda ledamöter i
kommunfullmäktige eller andra förtroendevalda ska uttrycka sig i sitt uppdrag.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens, barn- och utbildningsnämndens och kultur-och
fritidsnämndens yttranden. Förvaltningen instämmer i socialnämndens yttrande att
enligt gällande lagar saknar en kommun mandat att reglera vad som ska yttras
eller uttryckas i politiska organ.
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Liksom motionärerna anger, har många kommuner valt att ta fram någon form av
dokument som anger etiska riktlinjer, etiska koder eller en gemensam värdegrund.
Exempel på kommuner som har etiska riktlinjer för förtroendevalda är: Karlskoga,
Luleå och Helsingborg kommuner. I Karlskoga kommuns etiska riktlinjer anges
bland annat att grundläggande för uppdraget som förtroendevald är att alltid och i
alla sammanhang visa respekt för andra. Det är ganska vanligt bland kommuner
att hantera förtroendevaldas förhållningssätt till varandra i en värdegrund eller
etisk kod för kommunen. I flera kommuner gäller dessa dokument såväl
medarbetare som förtroendevalda. Till exempel har Huddinge kommun en etisk
kod som bland annat anger ”Vi bemöter varandra och våra invånare på ett jämlikt
och likvärdigt sätt.” Syftet med Huddinge kommuns etiska kod är att tillsammans
med kommunens kärnvärden bidra till att nå kommunens vision och mål.
Nynäshamns kommun har sedan några år tillbaka en värdegrund som gäller för
alla medarbetare men inte förtroendevalda. Värdegrunden är en kompass och
förhållningssätt för att utveckla den interna dialogen där bland annat bemötande
gentemot kommuninvånare och medarbetare ingår.
När det gäller sociala medier har kommunen riktlinjer som gäller för kommunens
anställda. Hur kommunens förtroendevalda uppträder i sina egna namn eller som
partirepresentant i sociala medier kan inte kommunen reglera. I Sveriges
kommuner och landstings (SKL) checklista för kommuners närvaro i sociala
medier anges bland annat att om exempelvis en politiker vill länka från
kommunens webbplats till sin privata blogg bör det klart och tydligt framgå att
åsikterna som framförs på en privat blogg inte är kommunens egna utan den
enskilde politikerns.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att det verkar finnas ett behov av
någon form av överenskommelse mellan de förtroendevalda om hur de bör
uppträda mot varandra i den offentliga debatten. Tidigare har liknande
överenskommelser gjorts till exempel när det gäller fullmäktiges budgetdebatt.
Kommunstyrelseförvaltningen vill betona att det ur demokratisk vinkel är viktigt
att de förtroendevalda (och tjänstemän) behandlar varandra och medborgare med
respekt. Ett respektlöst uppträdande mellan förtroendevalda i den offentliga
debatten kan bidra till att öka risken för att utsättas för hot och våld.
För att öka kunskapen i frågan om näthat arrangerar Nynäshamns kommun ett
seminarium om ämnet med professor Mårten Schultz den 20 september inför
fullmäktige dit alla förtroendevalda är inbjudna.
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Kommunstyrelseförvaltningen anför att då en formell kommunal reglering av
debatten inte är möjlig ankommer det på ledamöterna eller de politiska partierna
att diskutera etiska frågor och ta fram eventuella överenskommelser med
möjlighet till stöd från kommunstyrelseförvaltningen. Utgångspunkt för en sådan
diskussion kan lämpligen vara Nynäshamns kommuns eller andra kommuners
värdegrund eller liknande för att överväga om några av dessa förhållningssätt
skulle kunna utgöra en överenskommelse mellan kommunens förtroendevalda.
Fullmäktiges presidium kan avsätta tid för diskussion om förtroendevaldas
förhållningssätt till varandra i debatten i samband med ett
fullmäktigesammanträde eller för en träff med fullmäktiges gruppledare.
Mot bakgrund mot ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att besluta
att motionen anses vara besvarad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 176.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Svar på motion om politisk representation i
kommunfullmäktiges arvodesberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att ändra
kommunfullmäktiges arbetsordning så att samtliga partier, som har mandat i
fullmäktige, också ska vara representerade i kommunfullmäktiges
arvodesberedning. Syftet med förslaget är enligt motionen att förbättra den
demokratiska insynen och transparensen i kommunfullmäktiges
arvodesberedning, vars arbete har stor påverkan på samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige består av 10 partier
och motionärerna anser att det är naturligt att samtliga partier är representerade i
beredningen.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning består arvodesberedningen av fem
ledamöter och lika många ersättare. På det första sammanträdet med nyvalda
fullmäktige väljer fullmäktige en arvodesberedning för den löpande
mandatperioden. Valet till beredningen sker proportionellt.
Arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla fullmäktigeärenden avseende
arvoden, pensioner eller andra förmåner till förtroendevalda. Arvodesberedningen
ska också i ärende om arvode, pension eller annan förmån till förtroendevald avge
de yttranden, som övriga kommunala organ kan begära.
Arvodesberedningen har följande sammansättning:
Tommy Söderblom (S) ordförande
Jan Olof Härnwall (MP) ledamot
Bo Persson (L) ledamot
Tommy Cumzelius (M) vice ordförande
Håkan Svanberg (M) ledamot
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Linda Walkeby (S) ersättare
Roland Junerud (S) ersättare
Vakant (S) ersättare
Hans Nicklasson (C) ersättare
Eva-Lena Nordberg (KD) ersättare
De partier som är representerade i kommunfullmäktige och saknar representation i
arvodesberedningen är Sorundanet Nynäshamns kommunparti,
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Pensionärspartiet.
Valet till arvodesberedningen sker proportionellt i förhållande till valresultatet.
För att bli representerad i beredningen har partiet ett tillräckligt starkt väljarstöd
på egen hand, eller så är partiet representerat genom att det ingår i en samverkan
med andra partier. Bestämmelserna i lagen om proportionellt valsätt är en grund
för de överenskommelser som partierna träffar om hur mandaten fördelas.
Arvodesberedningens uppgift är att lägga fram förslag i ärenden som slutligen
beslutas av kommunfullmäktige. För att de förslag som läggs fram ska ha en
förankring i det rådande parlamentariska läget är det viktigt att
arvodesberedningens sammansättning också speglar det rådande parlamentariska
läget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ingen förändring av sammansättningen av
arvodesberedningen, utan att beredningen också i fortsättningen tillsätts
proportionellt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
För att öka insynen i beredningens arbete föreslås att arvodesberedningen
informerar gruppledarna i kommunfullmäktige om sitt arbete. Informationen kan
lämpligen lämnas vid en gruppledarträff anordnad av kommunfullmäktiges
presidium.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 177.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Svar på motion om politisk representation i
kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att ändra
kommunfullmäktiges arbetsordning så att samtliga partier, som har mandat i
fullmäktige, också ska vara representerade i kommunfullmäktiges valberedning.
Syftet med förslaget är enligt motionen att förbättra den demokratiska insynen och
transparensen i kommunfullmäktiges valberedning, vars arbete har stor påverkan
på samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige består idag av 10 partier och motionärerna anser att det är
naturligt att samtliga partier är representerade i beredningen.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning består valberedningen av fem
ledamöter och lika många ersättare. På det första sammanträdet med nyvalda
fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valet till beredningen sker proportionellt.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Valberedningen har följande sammansättning:
Liselott Vahermägi (S) ordförande
Parwana Sohrabi (S), ledamot
Bo Persson (L) ledamot
Agneta Tjärnhammar (M) vice ordförande
Monica Kullman (M) ledamot
Whille Karlsson (S) ersättare
Ove Forsberg (S) ersättare
Leif Öbrink (L) ersättare
Åke Jonsson (M) ersättare
Fredrik Brodin (M) ersättare
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De partier som är representerade i kommunfullmäktige och saknar representation i
valberedningen är Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Sverigedemokraterna,
Pensionärspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Valet till valberedningen sker proportionellt i förhållande till valresultatet. För att
bli representerad i beredningen har partiet ett tillräckligt starkt väljarstöd på egen
hand, eller så är partiet representerat genom att det ingår i en samverkan med
andra partier. Bestämmelser i lagen om proportionellt valsätt är en grund för de
överenskommelser som partierna träffar om hur mandaten fördelas.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval. För att de förslag som läggs fram ska ha en
förankring i det rådande parlamentariska läget är det viktigt att
arvodesberedningens sammansättning också speglar det rådande parlamentariska
läget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ingen förändring av sammansättningen av
valberedningen, utan att beredningen också i fortsättningen tillsätts proportionellt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 178.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Svar på motion om representation i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att utöka
kommunens valnämnd så att samtliga partier som har representation i
kommunfullmäktige blir representerade i valnämnden. Syftet är att förbättra den
demokratiska insynen och transparensen i kommunens valnämnd i arbetet som
hanterar grundläggande demokratiska ärenden.
Bakgrund
Valnämnden har fem ledamöter och lika många ersättare. Kommunfullmäktige
väljer ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden. Valet görs i
samband med val till kommunens övriga nämnder. Val av ledamöter och ersättare
i valnämnden utses för den löpande mandatperioden. Kommunfullmäktige
beslutade den 21 september 2016, § 127, att införa två-åriga mandatperioder för
kommunens nämnder, valnämnden är undantagen från det beslutet. Valet till
valnämnden sker proportionellt på samma sätt som valet till övriga nämnder.
Valnämnden har följande sammansättning:
Yvonne Lorentzson (S), ordförande
Bengt Howaster (MP), ledamot
Bo Persson (L), ledamot
Margaretha Gustavson (M), ledamot
Per Malmsten (M), vice ordförande
Kjell Ericsson (S), ersättare
Åsa Nylund (S), ersättare
Gullevi Karlsson-Pehrsson (S), ersättare
Gunnel Jonsson (M), ersättare
Marianne Jonsson (M), ersättare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

63(66)

Sammanträdesdatum

2017-09-20
Kf § 153
De partier som är representerade i kommunfullmäktige och saknar representation i
valnämnden är Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Sverigedemokraterna,
Pensionärspartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Valet till Valnämnden sker proportionellt i förhållande till valresultatet. För att bli
representerad i nämnden har partiet ett tillräckligt starkt väljarstöd på egen hand,
eller så är partiet representerat genom att det ingår i en samverkan med andra
partier. Bestämmelserna i lagen om proportionellt valsätt är en grund för de
överenskommelser som partierna träffar om hur mandaten fördelas.
Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i
kommunen, valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, val till EUparlamentet och folkomröstningar. Valnämnden ska bland annat utrusta och
bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av
rösterna och rapportera resultaten. Valnämndens arbete är reglerat i vallagen (SFS
2005:837). Valnämnden är en obligatorisk nämnd enligt 3 kap 3 § vallagen.
Valnämnden bereder också ärenden till kommunfullmäktige, som till exempel
kommunens valdistriktsindelning. För att de förslag som läggs fram ska ha en
förankring i det rådande parlamentariska läget är det viktigt att valnämnden på
samma sätt som övriga nämnder tillsätts proportionellt.
Möjlighet finns att ta del av valnämndens beslut på samma sätt som övriga
nämnders beslut.
Röstsammanräkningar är offentliga och möjlighet finns att närvara vid
sammanräkningar i vallokaler och vid valnämndens preliminära rösträkning
(onsdagsräkningen).
Möjlighet finns enligt 4 kap 23§ Kommunallagen för fullmäktige att besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Fullmäktige kan reglera närvarorätten i reglemente eller genom särskilt beslut i ett
visst fall. En begränsning kan göras så att den förtroendevalde bara får
närvarorätt. Fullmäktige avgör också hur länge närvarorätten ska gälla.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår inte att någon närvarorätt för små partier
införs. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden tillsätts
proportionellt på samma sätt som övriga nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen är besvarad.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 179.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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Svar på medborgarförslag - Bygg en inomhusskatepark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet
Den 3 juni 2016 inkom ett medborgarförslag om att byggnaden som tidigare
inhyste ICA Kvantum ska byggas om till en inomhusskatepark. Förslagsställarna
menar att det skulle vara perfekt för skateboardåkning på vintern.
Byggnaden är idag privatägd. För att kunna bygga om byggnaden till skatepark
skulle kommunen först behöva köpa in fastigheten för ombyggnad och anpassa
stadsplanen. Idag finns en skatepark utomhus på Estö. Intentionen är att utveckla
den och området runtomkring.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Det är viktigt att kommunens fritidssatsningar utformas i samråd med barn och
ungdomar och med lyhördhet för deras intressen. Medborgarförslaget är skrivet
med kunskap och engagemang för skateboardåkning. Det bekräftar bilden av att
skateboardåkning är en populär och växande fritidssysselsättning i kommunen.
Nynäshamns kommun har genomfört en satsning för att tillgodose intresset genom
att anlägga en utomhusskatepark på Estö. Den invigdes i november 2014. Det
finns inte någon tillgänglig statistik på i vilken utsträckning skateparken på Estö
används av de aktiva. Enligt uppgift från barn- och utbildningsförvaltningen har
det dock inte inom ramen för fritidsverksamheten kommit några signaler på att
parkens kapacitet skulle vara otillräcklig i förhållande till antalet användare.
Kostnaden för och lämpligheten av förslagsställarnas förslag har inte utretts
närmare, men det kan i vart fall antas att det skulle röra sig om en inte obetydlig
ekonomisk satsning. Ytterligare satsningar på skateboard utöver skateparken på
Estö kan i dagsläget inte prioriteras framför annan fritidsverksamhet.
Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ska avslå
medborgarförslaget utan att vidare utredning genomförs.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 juni 2017 § 154.
Yrkanden
Miriam Malm (V). Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN) och Jan-Ove
Andersson (SD) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
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