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Motion om kommundelninqsutredninq. 

Dagens Nynashamn bildades i samband med den landsomfattande, stora kommunreformen i 
bOrjan pa 1970-talet, da Sorunda, Osnno och Nynashamn blev ett. 

Vagen med kommunsammanslagningar har sedermera fOljts av andra !ander inte minst i 
Norden, dar man upplevt att en mer komplex omvarld kraver starre och mer koncentrerade 
resurser 

Sammanslagningen var tank att vara en anpassning till tidens krav och ge battre samlade 
resurser nagot som manga ocksa tycker har blivit resultatet, men dar det aven ifragasatts 
fran olika hall 

An i dag, mer an 40 ar efter sammanslagningen finns det fortfarande pa sina hall viss 
motsattning mellan, vad som enkelt kan utryckas som stad och land och dar det i folkmun 
formats en "grans" vid Kullstabron. 

Det har aven inletts en process med namninsamlingar, i syfte att fa till en folkomrostning om 
att utreda en uppdelning av Nynashamn i tva nya kommuner. En sadan utredning beraknas 
kosta nagonstans mellan 300- och 600 tkr. 

Kostnaden fOr en folkomrOstning är dock, sannolikt valdigt mycket hogre, varfor vi i Borgerlig 
Allians fOr Nynashamn, tycker att en sadan i ett forstalage är att hushalla daligt med 
skattebetalarnas pengar. 

Vi har inte det fullstandiga svaret pa om en uppdelning av kommunen i tva eller flera delar, 
skulle var formanligt eller into, men anser att det finns intresse att ta reda pa detta innan man 
ev. tar ytterligare steg och har darfOr aven foreslagit detta i \tart budgetfOrslag fOr 2017. 

I enl. med detta yrkar vi 

att 
	

kommunfullmaktige uppdrar at kommunstyrelseforvaltningen att initiera en 
heltackande utredning som kan ligga till grund fOr ett ev. framtida beslut att ga 
vidare i en process att dela Nynashamns kommun i tva eller flora delar 

Nynashamn den 1 februari 2017 
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