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Nvnäshamns
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UTSKRIFTSDATUM

kömmun

2018-02-27

KALLELSE/U

N

DERRRTTEST
GRUPPSAMMAUTRNOTru

KOMMUNFULLMÄKTTGH

tid:
Ärenden:
Plats och

Folkets Hus, Nynäshamn, 2018-03-14 kl, 19:00
Enligt bilagda handlingar

Parti
Socialdemokraterna

Plats

Liberalerna

Tid
18.30

Kommunhuset

"Landsort" 2018-03-12
"Landsort" 2018-03-12

Miljöpartiet

Kommunhuset

"Landsort" 2018-03-12

18.30

Vänsterpaftiet
Pensionärspartiet

Se särskild kallelse

Moderaterna

Se särskild kallelse

Centerpartiet

Sorunda

Kristdemokraterna

Se särskild kallelse

Kommunhuset

Se särskild kallelse

Bygdegård

Sorundanet Nynäshamns kommunparti Se särskild
Sverigedemokraterna

18.30

kallelse

2018-03-13

19.00

2018-03-11

18:00

TrLLr{TiNNAGTVANDE (K U N G Ö R E L

S

50. Förslag om inftirande av politiska sekreterare i Nynäshamns kommun

E)

Kommunfullmåiktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn,
Mysingen, onsdagen den 14 mars 2018 kl. 19.00, varvid ftiljande iirenden behandlas:
32. Upprop och anmåilningar om

ftirhinder

Beslutsärenden, motioner
51. Svar på motion om etiska riktlinjer
52. Svar på motion om att utreda fiirutsättningar

ör

att infora Kafd Fullmäktige

i

Nynäshamn
33.

Tillkiinnagivande (Kungörelse) av fullmåiktigesammantädet
53. Svar på motion om inrättande av en iildre- och firnktionshindersombud i Nynäshamns

34. Justering av sammanträdets protokoll

kommun

35. Avsägelser

54. Svar på motion om ftirslag att inrätta en befattning som äldreombudsmanfl<vinna

36. Valåirenden

55. Svar på motion om trygghet och studiero

37. Revisorerna

56. Svar på motion om att Lövhagen ska omvandlas

till

naturreservat

38.Inkomna åirenden
3

Handlingar till ovanstående åirenden finns tillgiingliga på kommunstyrelseftirvaltningen,
Niimndhuset, Stadshusplatsen l, Nynåishamn, tel. 08 - 520 680 00. Kommunfullmiiktiges
sammanträden åir offentliga, allmänheten är diirftir välkommen att höra på debatten.

9. Inkomna medborgarförsläg

40. Meddelanden
41. Beslut huruvida interpellationer som inliimnats till kommunstyrelsens ftirvaltning fiire
fullmåiktiges sammanträde far väckas, samt behandling av frågor

Ny:räshamn den 22 februwi 2018

Interpellationer väckta vid föregående sammanträde
42. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till kommunstyrelsens ordftirande
Patrik Isestad (S), angående kommundirektörens arbetsinstruktion

Yvonne Persson
kommunfu llmiiktiges sekreterare

Nicholas Nikander
kommunfu llmåiktiges ordftirande

43. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) til1 miljö-och
samhåillsbyggnadsnåimndens ordftirande Daniel Adborn (L), angående Nynäshamns
kommuns översiktsplan och landsbygdens utveckling.

Beslutsärenden, ej motioner
44. Omdisponering av medel

ftir om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan - Evakuering av

Humlegårdsskolan
45. Riktlinjer ftir konstniirlig utsmyckning och inköp av konst i Nyniishamns kommun
46. Ny tillsynsavgift ftir

tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och

pafyllnadsbehållare
47. Tilläggsavtal

till

exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m.fl.

48. Markblte med Stråingnäs stift, del av Körunda 1:1
49. Markupplåtelse

ftir anläggningar för elöverftiring, Ellevio AB

)

)

)
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Nynäshamns
[<ommun

'l'rurt,

ffi

,..lz)

f
NvnäShar'r^lflS

)

t<ommun
Kommunfullmäktige

Kommu nfullmäktige

**åp*mcNrNcsLrsrA

ffin,älP,.mcNrNGsLrsrA

2018-03-14

2018-03-14

Kf§33

Kf§32

Upprop och anmälningar om förhinder

Tillkännagivande (kungörelse) av
full mäktigesam manträdet
Tillkännagivande (kungörelse) av fullmäktigesammanträdet anslogs på
kommunens anslagstavla den 23 februari 2018.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 5 mars 2018.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 2 mars 2018.

Nvnäshamns
kömmun

ktige
FöREDRAGNr Gslrsira

Kom mu

Nvnäshamns
kömmun
Kom mu

nfullmä

nfullmä ktige

FöREDRAGNI GSlIs,Ta

201&03-14

2018-03-14

Kf§34

Kf§35

.Iustering ay sammanhädets

protokoll

Avsiigelsel
2018/0010/102-10
Biöm Bernbson (M) har den 20 februari 2018 inkommlt med en avsågels€
där han avsäger slg sltt uppdrag som ledämot I kultur och
ftitidsnärhnden,

,))

))B

:.li,)rl

I

ffifl

,,[,,J

)

NvnäShaffifiS

)

kommun

Kommunfullmäktige
Sotunda den 18 februari 2018
I

i

I
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Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktige

o

2018-03-14

Kf§36

l;':*il
1

i':i "''i'!,

149 81 Nynäshamn

I**#p*mcNrNGsLrsrA

I'T.r;;,.i;,ri i' i',i i,i,'i,;i'i;'''JN

:!

il

tJu't o

Valärenden

5t

Hejl

Måstc härmed avsäga mig mitt uppdrag som ieclamot

i I(rltut-

och

FritidsNärurdcn.

Hälsningar

."/./ /.- /---)
^ A-71'
,]--,

,l

:
Berntsson
Ledamot M

'Biorn

10

Nynäshamns
[<ommun

Nynäshamns

kommun

Kommunfu llmä ktige

Kom mu nfu llmä ktig e

FöREDRAGNINGSLISTA
Sammantrådesdatum

*o,*5"?,mcNrNGsLrsrA

2018-03-14

2018-03-14

Kf§37

Kf§38

Revisorerna

Inkomna ärenden
Inga inkommande ärenden har noterats.
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Nvnäshamns
kömmun

Nynäshoåns
kommun

Kommunfu llmäktige

Kommu nfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA

5gn*,mcNrNGsLIsrA

Sammankädesdatum

2018-03-14

2018-03-14

Kf§39

Kf§39

Inkom na medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfull mäktige beslutar att
1. delegera b-eslutanderätten för medborgarförslag om trottoaren på
Centialgatan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

2.
3.
4.
5.

delegeå beslutandårätten för medborgarförslag om informationstavla på
Lövhagen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
delegera beslutanderätten för medborgarförslag om mark vid
NynSshamns sjukhus för en minnessten till kommunstyrelsen'
delegera beslutanderätten för medborgaförslag om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hamngatan, Vikingavägen och
Lövlundsvägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden'
delegera bellutanderätten för medborgarförslag om att åtgärda
korsningen Industrivägenffeliavägen till miljö- och
samhällsbYggnadsnämnden.

6.

7.

delegera bäslutanderätten för medborgarförslag om gatubelysning till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden'
delegera beslutanderätten för medborgarfÖrslag om planteringen vid
utfatten från stationen mot Järnvägsgatan till miljö- och
samhällsbYggnadsnämnden.

B.

\

delegera besiutanderätten för medborgarförslag om parkeringssituationen
på Hiimdalsvägen vid Gröndalsskolan till miljö- och
samhäl lsbYggnadsnämnden.

Nilsson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medbor§arförslaget deleEeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

2018/013U061
Medborgarförslag om att åtgärda korsningen Industrivägenfl-eliavägen har
inkommit från Christer Hellström. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

20tBl0L32l06t
Medborgarförslag om gatubelysning har inkommit från Christer Hellström.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2018/0133i061
Medborgarförslag om plantering vid utfarten från parkeringen vid stationen mot
Järnvägsgatan har inkommit från Christer Hellström.
Kommuns§relseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
201B/0134/061
Medborgarförslag om att se över parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid
Gröndalsskolan har inkommit från Christer Hellström.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet
2018/0128/061
Medborqarförslaq om att bredda trottoaren på Centralgatan mot centrum har
inkom mit f rån Piä Lard6 us. Kom m unstyrelseförvaltni ngen föreslå r att
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden'

z1tgl0L29l06L
Medboroarförslaq om informationstavla på Lövhagen har inkommit från Pia
Lard6us] Kommu-nstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras
till mitjö- och samhällsbyggnadsnåmnden.
2018/00101/061
Medborgarförslag om mark för en minnessten vid Nynäshamns sjukhus har
inkommit från Döna ld Löfu ng. Kom m u nstyrelseförva ltningen föreslår att
beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen,
i

2018/0118/061
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hamngatan,
Vikingar;ägen oci Löviundsvägen har inkommit från Henrik Wessl6n och Frida

I3
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Medborgarftirslag
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Lämna dina synpunkter, förslag och klagomål så hjälper du oss att bli bättre

-

men ge oss också beröm

Ju fler synpunkter vi får desto mer får vi veta vad du och andra tycker om den kommunala servicen. Det hiälper oss att bli

bättre. Alla är välkomna att lämna sina synpunkterl
Du kan lämna din synpunkt anonymnt om du så önskar men om du vill ha svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Förnamn

Efternamn

Ett meddelande som sänds/lämnas till kommunen blir i regel en allmän handling. Det innebär att din synpunkt också kan
läsas av andra.

Folkbokftiringsadress - gatuadress

Postnummer och ort

lnformation om synpunKshanteringen ges av kommunens reception 08-520 680 00

E-post

Telefon

oq,

Namnförtydligande

Underskrift

IJII-Ii
Datum

,'

Jag medger

at1

rul--l

?r"^ L..,-Å

.!,J,

q.

Synpunkter/ förslag

/

klagomål

1^L+. a- t l-t'u ? A' 'E+ Cu'-\r'*-L5o{
ne'
\tauro( a'] rcå+ w(a+\&-r
-l-R-^

Ö*].*^
mitt namn får publiceras på internet tillsarlmans med mitt förslag

N"jl-__l

Förslagsställaren 2
Eftemamn

Folkbokfiiringsadress - gatuadress

Postnummer och ort

E-post

Telefon
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Vid behov fortsätt på nästa sida

Adress
Jag medger att

mitt namn får publiceras på intemet tillsammans med mitt förslag

tr J-,ar de'v s
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J) ac,V

Postnummer och
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Ort
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rereron/mob,
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Nynäshamns

kon \

Kommunstyrelsetr Tftningen
149 81 Nynåshamn

3 3b t { ) T

to h
Vid frågor, ring

Fyll i och sänd blanketten till:
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08-520 680 00 vxl
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Medborgarftirslag

?[lxn -t17"

Förslagsställaren

1

Eftemamn

,

E-rost

:

X'örsIag

Formulera Hart och tydligt det medborgarfi)rslag som du vill att
lammunfultmritdige skn bistuta om. Räcker utrymmet fi)r fi)rslaget och -på blanl«ttew baksida eller
fi;rshgÅtallare plå bhnttetten inte till, fortsiitt
på löst papper.

Förnamn
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Postnummeroohort,r
I
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Namnförtydligande

Jag medger att mitt namn får publiceras på intemet tillsammans med mitt ftirslag

ru

l-I.-l

N"j

{-,'; L*h

..1,

Telefon

U Li lr Å skqr.,r.^

Underslrrift

2Q)

f--l
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Yne J qtuistrinj tLr Vtor lti.n
3,v

n^ å,
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Förslagsställaren 2
Fömamn

Eftemamn

Folkbokltiringsadress - gatuadress

Postnummer och ort

E-post

Telefon

Namnftirtydligande

c,wtrå)'e-

ä;ar

a* t rt'-)

l);tygLar

l0{r

\** i cLr\ in5er" (ruLrg or' k,n
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Skriv ut, full i och sänd den iffllda blanketten till:
Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn.
Jag medger att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt ftirslag

ru

l-_l

N"j

Glöm ej att underteclina medborgarfiirslaget!

Vid eventuella frågor, kontakta kommunstyrelsefiirvaltningen

l--l

på telefon

08-520 682 13.
Informationen som lömnas i denna blankztt lammer att behandlas enligt reglerna
personuppgiftslagen.
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Medborsarförsras!
Jag

NYNASHAMNS KOMMUN
l(om

WA,rfp_ j;;,"J*"

vill att rniliö- och samhällsbyggnadsnämnden utreder möjligheten att avyttra

|rc r,r,,,

den6ll-2016.

till rninne

i'ffi

"t

%*R*§

2018

av Sture som lämna oss

unsiyrelsen

-02- 0 e

Medborgarförslag

rt

en

liten bit n.rark på cirka 10xl0crn i närheten av Nynäshamns sjukhus.
På platsen kornmer en minnessten att upprättas

nr

+i'SH<,
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&. Rqron.'r

Förslagsställaren
uo*u^"

Efternamn

//fru,o

l,(/rssfi

Postnummer och od

E-nost

Telefon
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Folkbokrtilinssadress - gatuadrcss
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Namnförtydligande

Jag medger att mitt namn får publiceras på internet tillsarnmans med rnitt f'ör'slag

rulX-l

N.jl-_-l

Förslagsställaren 2

Efternamn

Förnamn

-4z,ct^q

Posttrumrner oclr

Folkbokftiringsadress - gatuadress

t-h,I-1"lf^Äir1^t

t-'jå,
Donald Löfuing
Valthornsvägen 5b
14950 Nynäshamn
donald. lLtl ine@ grnail. corn

mobil: 073-5001401
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NamnlörtYdligande

|+trT*l
Datum

Jag medger att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt ftirslag
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Förslag
Formulera klart och tydligt det medborgarrt)rslag som du vill att
kommunfullmäktige ska besluta om. Rricher utrymmet f)r förslaget och
förslagsstcillare på blanketten inte till, fortseitt på blanlcettens balcsida eller
på löst papper.
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Skriv ut, fyll i och siind den ifyllda blanketten till:
Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn.

Glöm ej att underteckna medborgarförslaget!
Vid eventuella frågor, kontakta kommunstyrelseltirvaltningen på telefon
08-520 682 13.

Informationen som lrimnas i denna blankett kommer att behandlds enligt reglerna
personuppgiftslagen.
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Medborgarförslag
Förslag

Förslagsställaren

Formulera klart och lydligt det medborgarförslag som du vill att
kommunfullmdktige ska besluta om. Rdcker utrymmetJö'rfirslaget och
fi)rslagsställare på blankettm inte till, fortstitt på blankettens baksida eller
på löst papper.
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Informationen som lämnas i denna blankett kommer att behandlas enligt reglerna
personuppgiftslagen.
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kommunfullmåktige ska besluta om. Räcker utrymmetförforslaget och
förslagsstållare på blanleetten inte till, fortsdtt på blankettens baksida eller
på löst papper.
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Vid eventuelta frågor, kontakta kommunstyrelselijrvaltningen på telefon
08-520 682 13.
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personuppgiftslagen.
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Informationen som låmnas i denna blankett lammer att behandlas enligt reglerna
personuppgiftslagen.
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Västerby 2018-02-04

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kom mu nstyrelsens förvaltni n g före ful Imäktiges
sammanträde får väckas, samt behandling av frågor

Interpellation angående Nynäshamns kommuns
översiktsplan och landsbygdens utveckling
Bakgrund

20LBl00t4lL0t-4
Lena Dafgård (SN) har den 4 februari 2018 inkommit med en interpellation ställd

till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L),
angående Nynäshamns kommuns översiktsplan och landsbygdens uWeckling.

Översiktsplanen för vår kommun antogs av kommunfullmäktige den 17 oktober
ZOLL. I inledningen står följande: "Denna översiktsplan pekar ut vår långsiktiga
vision för Nynäshamns kommun och ett antal strategiska vägval' För att uppnå våra
mål krävs mod, uthållighet, nytänkande och samverkan, därför ska vi samarbeta
med dem som är framåtsträvande, nyfikna, kreativa, utfrålliga och medvetna".l

"ett strategiskt dokument som uttrycker
kommunens långsiktiga viljeinriktning vad gäller samhällsplanering och utveckling av
den fysiska miljön".2 Att arbeta fram en översiktsplan är ett omfattande och kostsamt arbete, som för den nu gällande planen pågick i sju år. Det är också en viktig
demokratisk process, där så många som möjligt ges tillfälle att komma med synpunkter och förbättringsförslag i flera steg och det ingår i den demokratiska processen, att hänsyn tas till vad man har kommit fram till i översiktsplanen, även om det i
strikt mening inte är ett styrande dokument.

En översiktsplan definieras i planen som

Ett av de mål som finns i Översiktsplanen är"Ledande tillväxtkommun" och de tre
strategier som ska stödja bl.a. detta mål är:3

o
o
o

Bärkraftig ortsstruktur
Hållbart stads- och o*sliv
Levande landsbygd och skärgård

I beskrivningen av "bärkraftig ortsstruktur" förtydligas att vår kommun sl<a växa i de
befintliga tätorterna : Nynäshamns tätort, Ösmo, Segersäng, Landfjärden, SunnerbySpångbro, Grödby, Stora Vil(a och Lidatorp.
1

s. 10.
s. 10.
3
s. 14.
2

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SoRUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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Beträffande utvecklingsmöjligheter, fastställs det att "lVy bebyggelse lokaliseras i
anslutning till befinttiq sammanhållen/samlad bebyggelse som består av minst 10
huvudbyggnader och där det finns goda förutsättningar för kollektivtrafik. Det sistnämnda definieras som "maximalt avstånd fågelvägen på 7Oo m till busshåll-

plats alternativt

TOOO

meter tilt pendeltåg".4

hitta, som liknar denna definition om goda förutsättningar För
l<ollektivtrafik, är följande råd från Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting,s
där man har både längsta verkliga avstånd och vad det motsvarar i fågelvägsavstånd, vilket kan vara rimligt, eftersom kommuninvånare inte kan flyga till hållplatser
för buss och pendeltåg. Trafikförvaltningen skriver också att: l'Trafikför'valtningens
riktvärden för gängavständ ska primärt ses som en hjälp i den kommunala planeringen av nya bebyggelseområden i syfte att uppnå en god standard på kollel<tivtrafiken".6 Detta innebär att riktvärdena inte är tvingande och att de gäller bebyggelse av nya områden och inte är tänl(tä att hindra bygglov för några enstaka hus.

b.

Är det från Trafikförvaltningens riktlinjer, som denna regel kommer eller
varifrån kommer den?

c.

Om det är Trafikförvaltningens riktlinjer som är ursprunget till definitionen i Översiktsplanen, så är ju den helt fel?

Det enda vi har kunnat

Längsta verkliga
gångavstånd

fågelvägsavstånd

Flerbostadshus

500 m

400 m

Radhus

700 m

550 m

900 m

700 m

2000 m

1500 m

Bostadsbebyggelse

Gruppvillabebyggelse

iÖversiktsplanen: "maximalt avstånd fågelvägen på ZOO m till busshållptats alternativt 1000 meter till pendeltåg", har utgjort grund för avslag för
flera bygglov den senaste tiden, både när det gäller-några hus-och en-grupp av
hus. Om man jämför med reglerna för skolskjutsT har man svårt att förstå
logiken i regeln i Översiktsplanen, eftersom kraven på vad vuxna ska klara är
mycket låga, maximalt en kilometers avstånd till kollektivtrafik fågelvågen,
jämfört vad barn ska klara av. I skolskjutsreglerna står det att elever har rätt
till fri skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan är 3 km för årskurs
F-3, dvs. t.ex. sex-åringar ska gå nästan 3 km innan de får skolskjuts. För
elever i årskurserna 4-6 är gränsen 4 km och för årskursern a 7-9, får man inte
skolskjuts om man inte har en halvmil, dvs. 5 km till skolan från hemmet.

2. Regeln

Motsvarar

Hur kan det komma sig att man inte får bygglov, inte ens i anslutning

till en tätort eller samlad bebyggelse, om det är mer än 700 m till busshållplatsen allernativt 10OO meter till pendeltåg fågelvägen, medan små
barn på sex år förväntas gå knappt sex kilometer varje dag till och från
skolan och äldre elever sl<a gå knappt en mil till och från skolan om

i

tätort
Gruppvillabebyggelse
på landsbygd

dagen?
?

Mot hakErund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor til! rniljö- och
sanrhällsbyggnadsmämndens ordförande tillika kommunalråd Daniel Adborn :

1.

Den här regeln i Översiktsplanen, om goda förutsättningar för kollektivtrafik,
definieras som att det ska vara "maximalt avstånd fågelvägen på zoo m till
busshållplats alternativt 1OO0 meter till pendeltåg" utgår från ett urbant perspektiv, dvs. att staden är normen, eftersom det är ytterst få platser på landsbygden, där detta kan uppfyllas.

a.

a

5
6

a.

Hur är ovanstående regel i Översiktsplanen förenlig med strategierna för
"Ledande tillväxtkom mun": "8ärkraftig ortsstru ktur" och "Levande
landsbygd och skärgård", om det innebär att bygglov på landsbygden
avslås, även i anslutning eller nära anslutning till någon av de tätofter
som är utpekade som orter som ska växa?

s. 28 (min fetstil).
Riktlinie, faställd 2015-12-21, SL-S-419761, Revisionsnummer 3, s. 31,
Riktllnle, faställd 2015-12-21, SL-S-419761, Revisionsnummer 3, s. 29.

2074-02-04

År 2012 l<öpte vår kommun den s.k. Stockholmsmarl<en av Stockholms stad.
Marken är 3,5 gånger större än orten Nynäshamn, dvs. 24 miljoner kvadratmeter jämfört med orten Nynäshamn, som omfattar 7 miljoner l<vadratmeter.
I argumenten för köpet framhölls att köpet var så viktigt för vår kommuns
tillväxt och möjligheter till bostadsbyggande.

Sorundandet Nynäshamns kommunparti
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Ungefår hur många procent av den s.k. Stockholmsmarken uppfyller
ovanstående kriterier för bygglov: "Ny bebyggelse lokaliseras i anslutning till befintlig sammanhållen/samlad bebyggelse som består av minst
10 huvudbyggnader och där det finns goda förutsättningar för kollektivtrafik. Det sistnämnda definieras som "maximalt avstånd fågelvägen

på 7OO m

till busshållplats alternativt 1OOO meter till pendel-

tä9"?8

b.

7
8

Om regeln i Översiktsplanen, som vår kommun har satt upp, förhindrar
bostadsbyggande på den s.k. Stockholmsmarken, vad ska vi då ha
marken till?

http ://www. nynashamn.se/Forskola-och-skola/Skolskjuts.html
s. 28, (min fetstil).
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Eilaga Å: {fi- och r-it{lyttning i 'rår lsofirnrun

c,

Minskar inte värdet på Stockholmsmarken rejält, om den här regeln
översiktsplanen förhindrar byggnationer, där inte dessa kriterier
uppfYlls?

Den politiska ledningen talar ofta om hur viktigt det är att vår kommun växer
och att vi får fler invånare. Inflyttningen från vårt eget län är stor, se bilaga A.
När människor från vårt eget län flyttar till vår kommun, så väUer man mindre
orter och storstadsnära landsbygd, se bilaga B. Men utvecklingen på landsbygden i vår kommun stoppas nu av två avgörande faktorer:

-

-

2016

i

lrfiyttnirpl
Udlytir,ing

eget lärr anclra

?0"1

ian

lili
1l0t]
494
L095
1"65 -t 2e

6.

utland

157
1tr:
165

Källa:
SCB Kommunfakta Nynäshamn 2017

Den ena faktorn är regeln om närheten till kollektivtrafik, (se ovan),
som ytterst sällan uppfylls på landsbygden och har ännu mindre förutsättningar att uppfyllas om utvecklingen avstannar, då bygglov inte ges
p.g.a. regeln i Översiktsplanen, Det här blir moment "22".
Den andra faktorn är den "våta filt", som sedan några år har lagts på
stora delar av landsbygden i vår kommun genom att de delar, som omfattas av VA-planen och VA-strategin, inte får bygglov förrän dessa har
detaljplanerats, vilket är en process på minst 10-20 år.

a,

Förstår inte den nuvarande politiska ledningen, S, L och MP, vilka konsekvenser de här två faktorerna får för landsbygdens utveckling i vår
kommun? Eller är detta en del i de medvetna "strategiska vägval", som
det står om i inledningen till Översiktsplanene, som i praktiken stoppar
all utveckling På landsbygden?

b.

Hur stämmer dessa hinder för landsbygdens utveckling överens med det
som står i inledningen till Översiktsplanen: "För att uppnå våra mål
krävs mod, uthållighet, nytänkande och samverkan, därför ska vi samarbeta med dem som är framåtsträvande, nyfikna, kreativa, uthålliga
och medvetna",l0 och det som står på Översiktsplanens förstasida:

"Frihet att utvecklas"ll?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

,'/)

I
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Dafgård

/U
Lena
Partiledare och fu ll mä ktigeledamot

Bilaga A: In- och utflyttning i vår kommun 2016.
Bilaga B: Inflyttning från egna länet till vår kommun.
e

s. 10.
s. 10.

10
11

Översi ktsplanens förstasida.

2018-02-04
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totalt
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ftilaga B: lnf{vti:ning från egna län*t tilt r'år komn'rut'r

)
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Källor:
SCB Kommunfakta Nynäshamn 2017
SCB Kommunfakta NYnäshamn 2017 tätorter
SCB Kommunfakta NYnäshamn 2017 barn och familj
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Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN)
till kommunstyrelsens ordförande Patrik lsestad (S),
angående kom m undirektörens arbetsi nstru ktion
2018/0014/101-B
Lena Dafgård (sN) har den 15 januari 2018 inkommit med en interpellation ställd
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående

kommundirektörens arbetsinstruktion.
Kommuns§relsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt.
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Till kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd Patrik Isestad

'["i:'

Svar på interpellation angående kommundirektörens

Västerby 2018-01-14

arbetsinstruktion
Lena Dafgård (SN) har ställt två frågor till mig kopplat till kavet i den nya
kommunallagen om kommundirektörens arbetsinstruktion. Jag vill börja med att
tacka för interpellationen.

Fråga 1: Har vår kommunstyrelse fastställt en instruktion för hur
kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen samt fastställt
kommundirektörens övriga uppgifter?

Svar: Nej, kommunstyrelsen har ännu inte fastställt kommundirektörens
instruktion.

Fräga2 A: Vad är orsaken/orsakerna till att vår kommunstyrelse inte fölier
kommunallagen?
Svar: Kommunen arbetar med de anpassningar som den nya kommunallagen
föresl«ivel fr.o.m. 1 januari 201 8. I just denna fråga har Sveriges kommundirektörsftirening rekommenderat kommunerna att awakta beslut tills föreningen
har belyst frågan vid dess vårmöte 22-23 mars.

Interpellation angående kommundirektörens
arbetsinstruktion
Bakgrund
De flesta tjänster i arbetslivet har en arbetsinstruktion. Enligt en artikel i Dagens
Samhälle, nr 1 2018, har omsättningen på kommunchefer / kommundirektörer ökat i
många kommuner de senaste åren. Även i vår kommun har kommunchefen bytts ut
2OL7. Den vanligaste orsaken till chefsbyte, vilket är ett skäl som också ökar, är
samarbetsproblem med politiker, enligt forskning av Rolf Solli, professor i
företagsekonomi vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Därför har det nu
införts ett krav på att kommunstyrelsen ska fastställa en arbetsinstruktion till
kommundirektören i den nya kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 2018.

I det 7:e kapitlet Anställda, står följande:
Fräga2 B: När kommer vår kommunstyrelse att fastställa instruktionen för
hur kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen samt
lastställa kommundirektörens övriga uppgifter?
Svar: Kommunstyrelsen har - efter samråd med andra kommuner på Söderlörn bestämt sig tör att fatta beslut om kommundirektörsinstruktionen under våren.
Med det vill jag framft)ra mitt och kommunstyrelseförvaltningens tack för
möjligheten att informera om kommunstyrelseförvaltningens arbete med frågan.
Med vänlig hälsning

"Direktören
§ 1 Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen,
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning,

§ 2 Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter."
Detta innebär bl.a. att det i instruktionen till kommundirektören ska det framgå hur
personal ska anställas, hur kommundirektörens uppdrag ska vara irelation till de
övriga förvaltningscheferna samt vem som är ansvarig för interna och externa
kontakter, Den dialog och de diskussioner som förs innan instruktionen fastställs lyfts
särskilt fram som ett bra sätt att främja gott samarbete mellan kommundirektören och
politikerna.

Patrik Isestad (S)
Kommunstyrelsens ordf'örande

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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övriga
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Har
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2.omsvaretärja:Hurlyderdennainstruktionochnärfastställdesden?
Om svaret

Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN)

till miljö-och samhällsbyggnadsnämndens

är nej:

a.Vadärorsaken/orsakernatillattvårkommunstyrelseinteföljer
kommunallagen?

b.

2018-03-14

ordförande Daniel Adborn (L), angående
Nynäshamns kommuns översiktsplan och
landsbygdens utveckling

för hur
När kommer vår kommunstyrelse att fastställa instruktionen

kommundirektörenskaledaförvaltningenunderstyrelsensamtfastställa
kommundirektören övriga uppgifter?

20LBlo0t4lL0L'4
Lena Dafgård (sN) har den 4 februari 2018 inkommit med en interpellation ställd
till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L),
angående Nynäshamns kommuns översiktsplan och landsbygdens utveckling.
Kommunstyrelsens ordförande Daniel Adborn (L) har besvarat interpellationen

skriftligt.

Lena Dafgård
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Svar på interpellation angående Nynäshamns komrnuns
översiktsplan och landsbygdens utveckling
Lena Dafgård (SN) har stdlltfrågor till mig kopplat till det omtag som nu görs av
kommunens översiktplan (OP, KF20l ». Här nedan /iirsölcer jag ge ett så
kortfattat, men utforligt, svar som jag jörmår.

Fråga 1: Den här regeln i ÖP, om goda förutsättningar för kollektivtrafik,
definieras som att det ska vara "maximalt avstånd fågelvägen på 700 m till
busshållplats alternativt 1 000 m till pendeltåg" utgår från ett urbant
perspektivn dvs. att staden är normen, eftersom det är ytterst få platser på
landsbygden, där detta kan uppfyllas.
a) Hur är ovanslående regel i ÖP förenlig med strategierna för "Ledande
tillväxtkommu n" : "Bärkraftig ortsstruktur" och "Levande landsbygd och
skärgård", om det innebär att bygglov på landsbygden avslås, även i
anslutning eller nära anslutning till någon av de tätorter som är utpekade
som orter som ska växa?
Svar la: Vi arbetar Itjr att utveckla kommunen med social, ekologisk, ekonomisk
hållbar bebyggelse. Allt fler efterfrågar utökad service som bara tätare bebyggelse
kan ge. Skolor, ftirskolor, idrottshall, bibliotek, affiirer, restauranger och vårdcentral kan bara biira sig om tillräckligt många bor i nä'heten.

I vilken ordning kommunens olika delar kommer att utvecklas kommer bli
ftiremåil ftr förnyad diskussion, nu när'kommunen påbörjar arbetet med att
uppdatera översiktsplanen.

Samtidigt som kommunen måste klaa bostadsforsörjningen, äldreomsorgen så
skall ansvar tas ftir omställning till klimatsmart samhälle. Det iir viktigt om vi i
framtiden skall kunna erbjuda en god och hälsosam livsmiljö. Skulle alla bo i villa
på landet med stor tomt blir det så glest mellan bostäderna att ingen samhällsservice bär sig. Här måste hiinsyn tas/vägas av mot många olika faktorer.

Att kommunen

våixer innebiir att en rad viktiga frågor om hur kommunen kan
våixa hållbart ställs på sin spets. Vår ambition iir att kommunen skall viixa hållbat
och ansvarsfullt, så att vi kan erbjuda inte bara god samhällsservice, utan också
har god hushållning med maxk, vatten och andra resurser som t.ex. kollektirdrafik.
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b) Är det från TrafiKörvaltningens riktlinier, som denna regel kommer eller
varifrån kommer den?

Svar lb: Riktlinjema för avstand till kollektivhafik formulerades först till de
miljömål kommunen tog fram, men har sedan preciserats något och fått olika
viirden ftir avstånd till busshållplats respektive tågstation. De iir kommunens egna,
men självklart tog vi hänsyn till både trafikftirvaltningens riktlinjer och andra
dokument. T.ex. finns det i den regionala utvecklingsplanen ftir Stockholm
(RUFS) ett antal riktliqier som berör bebyggelsestruktur och nybyggnation.
RUFS iir det viktigaste regionala plandolomentet, och utgör planeringsunderlag
både Itir kommuner och statliga myndigheter.

c) Om det är Trafikverkets riktlinier som är ursprunget till definitionen i ÖP,
så är iu den helt fel?
Svar lc: Se svar under lb.
Fräga2l. Regeln i ÖP: "maximalt avstånd fågelvägen på 700 m till busshållplats alternativt 1 000 m till pendeltåg" har utgjort grund för avslag för flera
bygglov den senaste tiden, både när det gäller några hus och en grupp av
hus. Om man iämför med reglerna för skolskjuts har man svårt att förstå
logiken i regeln i OP, eftersom kravet på vad vuxna ska klara är mycket
låga, maximalt en km avstånd till kollektivtrafik fågelvägen, jämfört vad
barn ska klara av. I skolskiutsreglerna står det att elever har rätt till fri
skolskiuts om avståndet mellan hemmet och skolan är 3 km för årskurs F-3,
dvs. sex-åringar ska gå nästan 3 km innan de får skolskjuts. För elever i
årskurserna 4-6 är gränsen 4 km och för årskursernaT-g,1är man inte
skolskjuts om man inte har en halvmil, dvs.5 km till skolan från hemmet.
Hur kan det komma sig att man inte får bygglov, inte ens i anslutning till en
tätort eller samlad bebyggelse, om öet är mer än 700 m till busshållplatsen
alternativt 1 000 m till pendeltåg fågelvägen, medan små barn på sex år
förväntas gå knappt sex km varie dag till och från skolan och äldre elever
ska gå knappt en mil till och lrån skolan om dagen?
Svar: Avstånden som beskivs ovan ?ir de som gåiller enligt våra riktlinjer och ÖP.
Men n2imndens beslut om beviljandet av bygglov iir inte så rigida som framstiills i
frågan ovan. Nåir niimnden tar ståillning till en bygglovsansökan vägs alla
riktlinjer, lagstiftning, riksintressen och ev. övriga paxametrar samman i en helhet.
Det iir inte uteslutet då att nåimnden, trots ftir langt avstand till busshållplats, ändå
beviljar ett bygglov i niirheten till tätort eller samlad bebyggelse.
Ochjust behovet av skolskjuts och svå,righeterna king avståndet mellan hem och
skola, iir en anledning till varftir riktlinjema ftir avstånd till kollektivtrafikhållplats
togs fram. Helst ska man kunna ta sig till och från hem, skola, arbetsplatsen och
affiiren utan att behöva äga eller kunna köra bil.
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Niir det gäller reglerna för skolskjuts som nu tilliimpas av kommunen så kommer
de urspringligen från en rekommendation från Sveriges Kommuner och
LanAsting (SKL). Dessa riktlinjer åir väl prövade av andra kommuner och av oss,
även

i domstol upp till

högsta instans.

Det tir viktigt att ha en strategi ftir hur och var kommunen bör växa. Om vi vill
bygga och ritveckla hållbara samhällen kan vi inte tillåta ftir gles bebyggelse. Det
och det riskerar att bli viildigt kostnadsdrivande
a. äte en god

-arkanviindning,

fiir kommunen.

Det vi vet iir att ftirtätningar diir det redan finns in&astruktur, t.ex. pendeltågsstation, VA, el/tele, och motorvägsavfart, iir samhiillsekonomiskt lönsamt. Hiir får
man också komma ihåg att tex busshå,llplatser kan tillkomma om vi bygger mer
dagens kollektivtrafrkkarta iir inte på något sätt huggen i sten. Om vi bygger en ny
tätort med hundratals bostiider och arbetsplatser så ger det underlag ftir en ny
busshållplats. Ochju fler som bor på orten, desto högre tuläthet kan vi få i

-

kollektirtrafiken.
c) Minskar inte värdet på Stockholmsmarken reiält, om den här regeln i ÖP

förhindrar byggnationer, där lnte dessa kriterier uppfylls?

Fråga 3: Är 2012 köpte vår kommun den

s.k Stockholmsmarken av

Stoäifrolms stad. Marken är 3,5 gånger större än orten Nynäshamn, dvs
24 milj. kvm iämlört med orten Nynäshamn, som^omfattar 7 mili' kvm'
iargu;,enteri för köpet framhölls att köpet var så viktigt för vår kommuns
tillvåxt och möiligheter till bostadsbyggande'
a) Ungefär hur många procent av den s.k. Stockholmsmarken uppfyller
o'rin"iå"n0" kriteriär fbr bygglov: "Ny bebyggelse lokaliseras i anslutning
till betintlig sammanhållen/samlad bebyggelgg soTl består av minst
10 huvudb-yggnader och där det finns goda förutsättningar för
fotteftivtridrl Det sistnämnda definieras som "maximalt avstånd
ied;l;åG; på 700 m till busshållplats alternativt 1 000 m till pendettåg"?

Svar 3a: 3,14 kvadratkilometer av marken ligger inom 1 000 meter fran
segersiings pendeltågsstation. En del av den marken åir redan bebyggd, resterande
A.iAi, trÅd.*tgeriskogsmark. För att sätta det i perspektiv: hela Ösmo tätort iir
ca
ungef?ir 2 kvadratkilometer stort, inkl. en hel del grönområden, och bebos av
4 000 invåLnare.
Segersåing har attraktiv mark ftir byggnation var väl kiint redan innan
regeririgen v[a<le intresse ftir området ftir bostadsutveckling' Tågstationen och
uriurt"i tilvfråo den fyrfilig motorväg ger goda möjligheter till vidare bostadsutveckling. om stor bostadsutveckling sker i segersiing så kommer behov av
busstrafitiuppstå framöver, vilket ger möjlighet till vidare bostads- och

Att

verksamhetsutveckling i kollektivtrafikniira lägen'

b) Om reoeln i öP. som vår kommun har satt upp, förhindrar bostads'
Uyggr"åä pa den s.k. Stockholmsmarken, vad ska vi då ha marken till?
Svar 3h: Kommunens ÖP forhindrar inte bostadsbyggande på Stockholmsmarken, tviirtom pekar den bland amat ut Segersäng som en utvecklingsort Men

dairemot så pekar ÖP på var vi ska börja - området king tågstationen-_Manga
faktorer påverkar hur mycket och hur snabbt kommunen viixer. En viktig
ft*tratt"ing ftir befolkningstillviixt åir fler bostiider, vilket ftirutsiitter att det finns
utvecklingsfiar mark. Kommunens köp av Stockholmsmarken giordes ftir att ffi

rådighet dver hur marken anvåinds och utvecklas i framtiden'
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Svar 3c: Nej.

Huwddelen av Stockholmsmarken iir i dag skogsmark, och till viss del
jordbruksmark med eller utan fastigheter. Försiiljningspriset var ber?iknat på detta.
Utuecklingspotentialen ser lite olika ut beroende på vilken markanviindning som
beslutas om i kommunen. En del av fastighetema tu ren jordbruksmark och bör
kanske så ftirbli, medan andra har potential ftir bostads- oclr/eller verksamhetsutveckling. Vissa delar av marken kanske bäst sparas som rekeations- och
naturområden.

Niir kommunen köpte Stockholmsmarken betalade vi i medeltal runt 10 kronor
per kvadratmetem. Även om bara vissa delar av marken går att bebygga, så riiknar
vi med att fä tillbaka betydligt mer än vi betalade.
(Pris ftir utvecklad mark varierar kaftigt beroende på var den ligger, hur
utvecklad den iir och vad den fir utvecklas med. Men om vi enkelt räknar med att
vi kan s2ilja maxk fdr 100 k/kvm så betyder det att vi bara behöver såilja ca l0%
av den mark vi köpt, ftir att få tillbaka hela lånesumman. Kan vi såilja mark ftir
1000 kr/lcvm behöver vi bma såilj a ca lo/o av den inköpta marken ftir att få tillbaka
hela lånesumman.)

i framtiden kommer den redan viktiga bostadsfrågan, att
bli åinnu viktigare. Köpet av Stockholmsmarken såikrar att Nynäshamn kan växa
Jag åir övertygad om att

och erbjuda attraktiva boendemiljöer

i framtiden.

Fråga 4: Den politiska ledningen talar ofta om hur viktigt det är att vår
kommun växer och att vi får fler invånare' lnflyttningen från vårt eget län är
stor. När människor från vårt eget län flyttar till vår kommun, så välier man
mindre orter och storstad§nära landsbygd' Men utvecklingen på
landsbygden i vår kommun stoppas nu av två avgörande faktorer:
- Den ena faktom åir regeln om nåirheten till kollektirtrafik som ytterst siillan
på landsbygden och har åinnu mindre fiirutsättningar att uppffllas om
,it ."tting"n urstannar, då bygglov inte ges p.g.a. regeln i ÖP. Det håir blir

uppfflls

moment 22.
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- Den andra faktorn är den "våta fiIt", som sedan några år har lagts på stora delar
av landsbygden i vår kommun genom att de delar, som ornfattas av VA-planen
och VA-strategin, inte får bygglov öniin dessa har detaljplanerats, vilket iir en
process på minst l0-20 år.

a) Förstår inte den nuvarande politiska ledningen, S, L och MP, vilka
konsekvenser de här två faktorer får för landsbygdens utveckling i vår
kommun? Eller är detta en del i de medvetna "strategiska vägval", som det
står om i inledningen till ÖP, som i praktiken stoppar all utveckling på
landsbygden?
Svar 4a: Jag delar inte din syn på saken att landsbygdens utvecklingsmöjligheter
skulle stoppas av oss i den politiska ledningen, av bygglovsenheten eller av
kommunens VA-utvecklingsplan och översiktsplan. Tvärtom, med hjälp av
kommunens OP och VA-utvecklingsplan så kan olika delar av kommunen få
möjlighet att växa och utvecklas framöver, som de saknar i dag.

Vi

är övertygade om att motorvägen och byggandet av Norviks hamn har ökat
kommunens utvecklingsmöjligheter stort. Och när tvärlörbindelse Södertöm,
dubbelspår på Nynäsbanan samt trafiksäkerhetshöjande åtgiirder genomörts på
\t225, sä kommer kommunens utvecklingspotential fullständigt slå i taket.

Dessutom planeras och genomförs l«ävande och nödvändiga investeringar i
utbyggnad av kommunens VA-nät till våra känsligaste skärgårdsmiljöer. Det är
nog kommunens största åtagande och långsiktigaste insats för att förbättra
vattenstatusen i våra sjöar och vattendrag samt att säkerställa att alla har tillgång
till dricksvatten och god rening av avloppsvatten. Detta t'ör att kommunen skall
kunna fortsätta utvecklas miljövänligt och hållbart.

Allt ovan är en del av de

strategiska vägval som fullmiiktige har gjort i sina beslut,
ftir att möjliggöra en fortsatt utveckling av Nynäshamns kommun.

Om du söker efter ftjrhindrande omstiindigheter ftjr att få bygglov på landsbygden
så vill jag nog mer hänvisa dig till riksdagen och dess beslut om Plan- och
bygglagen, strandskyddsregler, riksintressen (bl.a. naturtillgångar, kulturhistoriska
miljöer, energiftirsörjning, kommunikationer, fiske, vindkaft, farleder, hamnar,
järnvägar, vägar, totalftirsvaret, friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård),
byggnormer, miljölagstiftning och miljökrav, skydds- och säkerhetsavstand till
och ftir olika verksamhetsområden (totalftirsvaret, farligt gods, trafik, lukt, buller,
elnät etc) samt avsaknaden av beslut i riksdagen när det kommer till tralik- och
infrastrukturplaner som konkret berör Nynäshamns kommun.

6(6)

b) Hur stämmer dessa hinder för landsbygdens utveckling överens med det
som står i inledningen till ÖP: "För att uppnå våra mål krävs mod,
uthållighet, nytänkande och samverkan, därför ska vi samarbeta med dem
som är framåtsträvande, nyfikna, kreativa, uthålliga och medvetna". Och
det som står på öP förstasida: "Frihet att utvecklas?
Svar 4b: För att lösa de utmaningar och hinder som finns längs vägen att nå vara
mål i ÖP, oavsett geografisk placering i kommunen, så behöver vi samarbeta med
de som är framåtsträvande, nyfilma, keativa, uthålliga och medvetna. Annars
kommer vi nog aldrig kunna skapa oss friheten att utvecklas.
Samhällsplanering och bostadsutveckling åir en mycket lång och resursl«ävande
process. Då måste man vara modig i sina prioriteringar, uthållig i sitt arbete och
fokusera på uppgiften.
Kommunens verksamhet och ekonomi påverkas av befolkningsutvecklingen men
också av befolkningens behov och önskningar. Den ftirändring i demografin som
nu sker ger att en kympande andel personer i arbetsftir ålder ska försörja allt fler
samtidigt som behovet av service, omsorg och välfiirdstjänster ökar. Då behöver
kommunens mål och ambitioner vara i balans med hur vi driver verksamheter och
ltirdelar intäkterna.

tillväxt skapar nya medel och att utveckling av nya bostads- och
verksamhetsområden iir nödviindigt och ett bra verktyg ftir att kommunen ska
kunna fortsätta vara attraktiv och konkurrenskaftig i framtiden.
Jag tror att

Det var Itir att kunna diskutera dessa viktiga frågor om kommunens utveckling
och framtid som kommunledningen modigt bjöd in samtliga partier till framtidsdialogmöten. Vi kommer behöva fortsätta den dialogen, frirhoppningsvis i en
n1.fiken, kreativ och framåtsträvande samarbetsanda tillsammans.
För Nynäshamn - där livet och havet möts
Med detta vill jag framftira mitt tack till Lena Dafgård ftir möjligheten att få
diskutera viktiga aspekter kring gällande Översiktsplanering, antagen2012.
Jag hoppas att det väcker tankar och idder king hur vi vill ha den kommande
översiktsplanen.

- ..\');','- A:_/,'
,,./
Daniel Adbom (L),
Milj ö- och samhällsbyggnadsniimndens
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Omdisponering av medel för om- och tillbyggnad av
Gröndalsskolan - Evakuering av Humlegårdsskolan

KommunstyrelsenS boslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I(ommunstyrelsen beslutal att:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att omdisponera 30
miljoner kronor av tidigare beslutade investeringsmedel avseende
energieffektiviseringar. 15 miljoner kronor omdisponeras till om- och tillbyggnad
av Gröndalsskolan. Resterande 15 miljoner kronor tas bort ur investeringsramen.

Ärendet
Problemen med inomhusmiljön vid Humlegårdsskolan uppdagades under 2014.
En ny utredning genomfördes under hösten 2016 som visade flera

riskkonstruktioner i byggnaden som är byggd på betongplatta på mark. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade i maj 2017 att evakuera eleverna vid
Humlegårdsskolan till tillfälliga paviljonger från höstterminen 2018.
Under planeringen av evakueringen har en mer långsiktigt permanent lösning för
lokalbehovet tagits fram.
Under investeringsrådet inför mål och budget 2018 budgeterades för 4 klassrum,
entrder och toaletter och matsalen. Behovsanalysen visade att evakueringen av
humlegårdsskolan behöver även utrymme för fritids, grupprum, ett extra
klassrum samt lärararbetsplatser. Detta medförde ett utökat behov. I budgeten
för 2018 finns avsatta medel för'bmbyggnation Gröndal pga. evakuering
Humlegårdsskolan inkluslve matsal" om 25 miljoner kronor. Den större
byggnaden som nu planeras är större och mer ändamålsenlig varför budgeten
behöver utökas med 15 miljoner kronor. Ärendet har beretts både i barn- och
utbildningsnämnden §3/18 och hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden §
9/18. Båda nämnderna står bakom om- och tillbyggnaden som nu planeras.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär nu igångsättningstillstånd och
ytterligare finansiering. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att omdisponering
av tidigare beslutade investeringsmedel görs.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om
igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan.
Förutsatt att fullmäktige godkänner omdisponeringen av
investeringsmedel enligt beslutspunkt 2.

2.

K512017102561291

1.

Godkåinna miljö- och samhällsbyggnadsnämndens begiiran om igångsättningstillstånd ftir
om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan. Förutsatt att fullmäktige godkänner
omdisponeringen av investeringsmedel enligt beslutspunkt 2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ftjreslår fullmiiktige att omdisponem 30 miljoner kronor av tidigale
beslutade investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner kronor
omdisponeras till om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan. Resterande l5 miljoner kronor tas
borl ur investeringsramen.

Ärendet
Problemen med inomhusmiljön vid Humlegårdsskolan uppdagades under 2014. En ny utredning
genomf<irdes under hösten 20 1 6 som visade flera riskkonstruktioner i byggnaden som är byggd
på betongplatta på mark. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2017 att evakuera
eleverna vid Humlegårdsskolan till tillftilliga paviljonger från höstterminen 2018.
Under planeringen av evakueringen har en mer långsiktigt permanent lösning ftir lokalbehovet
tagits fram.
Under investeringsrådet inftir mål och budget 20 1 8 budgeterades ftir 4 klassrum, entrder och
toaletter och matsalen. Behovsanalysen visade att evakueringen av humlegårdsskolan behöver
även utrymme ftrr fritids, grupprum, ett extra klassrum samt läraralbetsplatser. Detta medftirde
ett utökat behov. I budgeten ftrL 20 1 B finns avsatta medel för "ombyggnation Gröndal pga.
evakuering Humlegårdsskolan inklusive matsal" om 25 miljoner kronor. Den stöme byggnaden
som nu planeras är större och mer ändamålsenlig varftir budgeten behöver utökas med 15
miljoner kronor. Ärendet har beretts både i barn- och utbildningsnämnden §3/18 och hos miljöoch samhällsbyggnadsnärnnden §9/18 . Båda nämnderna står bakom om- och tillbyggnaden som
nu planeras. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden begär nu igångsättningstillstånd och
ytterligare finansiering. I(ommunstyrelseförvaltningen föreslår att omdisponering av tidigare
besl ulade invester ingsmedel gör's.

Föreslå fullmäktige att omdisponera 30 miljoner kronor av tidigare
beslutade investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner
kronor omdisponeras till om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan.
Resterande 15 miljoner kronor tas bort ur investeringsramen.
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energieffektiviseringar och att 15 miljoner konor omdisponeras till om- och titlbyggnad av
Gröndalsskolan. Resterande 15 miljoner konor tas bort ur investeringsramen.

Matsalen fu i dagsläget underdimensionerad ftir den befintliga verksamheten vid Gröndalsskolan.
En utbyggnad av matsalen iir således nödviindig ftir att kunna ta emot Humlegårdsskolans elever.
Miljö- och samkillsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-06 att bistå barn- och
utbildningsftirvaltningen med tillfiilliga ersättningslokaler flir evakueringen av
Humlegår'dsskolan.
Under planeringen av evakueringen har det framkommit att de bygglov som kävs ftir
paviljongetablering ska täcka ett tillfiilliet behov. Då det hos batn- och utbildningsfiirvaltningen
inte finns några planer på återflytt till Humlegårdsskolans lokaler efter renovering finns inte
grund ftir ett tillfiilligt bygglov för paviljonger på Gröndalsskolan. Kommunstyrelseförvaltningen
gör också bedömningen att samlad permanent skolverksamhet är att föredra ur ekonomiskt
perspektiv, inhyrda paviljonger är kostsamt och bör undvikas.
Fastighetsavdelningen föreslår istället en ombyggnad och permanent tillbyggnad av
Gröndalsskolan. Fastigheten Humlegårdsskolan tomståilIs. Verksamheten i Humlegårdsskolan,
som består av 106 elever och 13 personal, ftireslås säedes flyttas permanent till lokaler i den
närbelägna Gröndalskolan. För'att alla elever ska få plats kr'ävs att lågstadiebyggnaden i
Gröndalskolan, så kallade Lilla Gröndal, byggs ut med 730 kvadratmeter ftir att göra plats för 4

normalstora och I mindre klassrum, gupprum, lärararbetsplatser och fritidsutrymmen.
Gröndalskolans matsal ?ir i nuläget inte tilträckligt stor ftir att eleverna från Humlegfudsskolan
ska Iä plats. Det finns därftir ett behov av en utbyggnad av matsalen med 185 kvadratmeter ftir
att nuvarande elever samt elevema från Humlegårdsskolan ska r)'rnmas.

Ekonomi

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
l.Godkiinna miljö- och samhätlsbyggnadsnämndens begäran om igangsätlningstillstånd ftir omoch tittbyggnad av Gröndalsskolan. Förutsatt att fullmäktige godkiinner omdisponeringen av
investeringsmedel enligt beslutspunkt 2.
2.Föreslå fullmåiktige att omdisponera 30 miljoner konor av tidigare beslutade
investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner konor omdisponeras till omoch tillbyggnad av Gröndalsskolan. Resterande 1 5 miljoner konor tas bod ur investeringsramen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:

1.

Godkåinna miljö- och samhällsbyggnadsnåimndens begåiran om igangsättningstillstånd
om- och tillbyggnad av Grönda.lsskolan. Förutsatt att fullmåiktige godkänner
omdisponeringen av investeringsmedel enligt beslutspunkt 2.

2.

Föreslå fullmä<tige a1t omdisponera 30 miljoner konor av tidigare beslutade
investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner konor omdisponeras
om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan. Resterande 15 miljoner kronor tas bort ur
investeringsramen.

för "ombyggnation Gröndal pga. evakuering
Humlegardsskolan inklusive matsal" om 25 miljoner konor. Den nu planerade om- och
tillbyggnationen beriiknas kosta 40 miljoner kronor. Detta medför ett utökat behov om 15
miljoner l«onor.

I budgeten fttr

201 8 finns avsatta medel

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en omdisponering av tidigare beslutade
investeringsmedel för energieffektiviseringar som ej kommer att utnyttjas i fiireslagen
omfattning.
Totalt i kommunen finns 65 miljoner kronor avsatta ftir energieffektiviseringar av dessa iir 35
miljoner specificerade i olika projekt och resterande 30 miljoner, som utökades i mä och budget
för 2016, har ej specificerats. Av den totala ramen om 65 miljoner konor har 6,2 miljoner kronor
nyttjats. En del av de specificerade energieffektiviseringama har giorts i samband med andra
investeringar och diirmed inte belastat dessa investeringsmedel. Några av de specificerade
energieffektiviserings projekten har så åindrade ftirutsättningar att de i nuläget behöver utredas
vidare om de ska genomftiras. Ovanstående föråindringar och behovet av att åtgtirda/ersätta
skadade lokaler och komma ur temporära lösningar gör att kommunen har iindrade behov i
nuläget av vilken typ av investeriggar som bör genomöras.
I 2016 års investeringsram finns 30 miljoner kronor avsatta ftr energiinvesteringar, dessa 30
miljoner har inte nyttjats och inga detaljbeslut har tagits, och kommunstyrelseftirvaltningen i
samråd med fastighetsavdelningen bedömer att omdisponering bör göras. Rekommendationen iir
att 30 mitjoner l«onor investeringsmedel i 2016 års mål och budget upphör ftir iindamålet
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Om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan - Evakuering av

Humlegårdsskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1.

Godkänna miljO- och samhällsbyggnadsnämndens begäran om igångsättningstillstånd ftir
om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan. Förutsatt att fullmiiktige godkänner
omdisponeringen av investeringsmedel enligt beslutspunlct 2.

2.

Föreslå fullmäktige att omdisponera 30 miljoner kronor av tidigare beslutade
investeringsmedel avseende energieffektiviseringar. 15 miljoner kronor omdisponeras
om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan. Resterande I 5 miljoner kronor tas bort ur
investeringsramen.

till

Matsalen är i dagsläget underdimensionerad fijr den befintliga verksamheten vid Gröndalsskolan.
En utbyggnad av matsalen är således nödvändig ftir att kunna ta emot Humlegårdsskolans elever.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslfiade 2017-02-06 att bistå bam- och
utbildningsfiirvaltningeir med tillfiilliga ersättningslokaler ftir evakueringen av
Humlegårdsskolan.
Under planeringen av evakueringen har det framkommit att de bygglov som krävs ftir
paviljongetablering ska täcka ett tillf?illigt behov. Då det hos bam- och utbildningsftirvaltningen
inte finns några planer på återflytt till Humlegårdsskolans lokaler efter renovering finns inte
grund ldr ett tillfiilligt bygglov ftr paviljonger på Gröndalsskolan. Kommunstyrelseftirvaltningen
gör också bedömningen aft samlad permanent skolverksamhet iir att fiiredra ur ekonomiskt
perspektiv, inhyrda paviljonger är kostsamt och bör undvikas.
Fastighetsavdelningen ftireslår istället en ombyggnad och permanent titlbyggnad av
Gröndalsskolan. Fastigheten Humlegårdsskolan tomstiills. Verksamheten i Humlegårdsskolan,
som består av 106 elever och 13 personal, ftireslås således flyttas permanent till lokaler i den
niirbelägna Gröndalskolan. För att alla elever ska f;i plats krävs att lågstadiebyggnaden i
Gröndalskolan, så kallade Lilla Gröndal, byggs ut med 730 kvadratrneter för att göra plats ftir 4
normalstora och I mindre klassrum, grupprum, lärararbetsplatser och fritidsutrymmen.
Gröndalskolans matsal är i nuläget inte tillräckligt stor {iir att elevema från Humlegårdsskolan
ska fi plats. Det finns därfdr ett behov av en utbyggnad av matsalen med I 85 kvadratmeter liir
att nuvarande elever samt eleverna från Humlegårdsskolan ska rymmas.

Ekonomi

Ärendet
Problemen med inomhusmiljön vid Humlegårdsskolan uppdagades under 2014. En ny utredning
genomfördes under hösten 20 16 som visade flera riskkonstruktioner i byggnaden som är byggd
på betongplatta på mark. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2017 att evakuera
eleverna vid Humlegårdsskolan till tillftilliga paviljonger från höstterminen 2018.
Under planeringen av evakueringen har en mer långsiktigt permanent lösning fiir lokalbehovet
tagits fram.
Under investeringsrådet in{iir mål och budget 20 I 8 budgeterades fiir 4 klassrum, entrder och
toaletter och matsalen. Behovsanalysen visade att evakueringen av humlegårdsskolan behöver
även utrymme ftir fritids, grupprum, ett extra klassrum samt lärararbetsplatser. Detta medfiirde
ett utökat behov. I budgeten ftrr 201 8 finns avsatta medel ftir "ombyggnation Gröndal pga.
evakuering Humlegårdsskolan inklusive matsal" om 25 miljoner kronor. Den större byggnaden
som nu planeras är större och mer ändamålsenlig varfdr budgeten behöver utökas med I 5
miljoner kronor. lirendet har beretts både i bam- och utbildningsnämnden §3/18 och hos miljöoch samhällsbyggnadsnämnden §9/18 . Båda nämndema står bakom om- och tillbyggnaden som
nu planeras. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden begär nu igångsättningstillstånd och
ytterligare finansiering. Kommunstyrelseftirvaltningen Iiireslår att omdisponering av tidigare
beslutade investeringsmedel görs.
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I budgeten fdr

201 8 finns avsatta medel ftir "ombyggnation Gröndal pga. evakuering
Humlegårdsskolan inklusive matsal" om 25 miljoner kronor. Den nu planerade om- och
tillbyggnationen berälmas kosta 40 miljoner kronor. Detta medfiir ett utökat behov om 15
miljoner kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen fiireslår en omdisponering av tidigare beslutade
investeringsmedel fiir energieffektiviseringar som ej kommer att utnyftjas i fiireslagen

omfattning.
Totalt i kommunen finns 65 miljoner kronor avsatta ftir energieffektiviseringar av dessa är 35
miljoner specificerade i olika projekt och resterande 30 miljoner, som utökades i mål och budget
för 2016, har ej specificerats. Av den totala ramen om 65 miljoner kronor har 6,2 miljoner kronor
nyttjats. En del av de specificerade energielfektiviseringama har gjorts i samband med andra
investeringar och därmed inte belastat dessa investeringsmedel. Några av de specificerade
energieffektiviserings projekten har så ändrade ftirutsättningar att de i nuläget behöver utredas
vidare om de ska genomföras. Ovanstående ftirändringar och behovet av att åtgärda/ersätta
skadade lokaler och komma ur temporiira lösningar gör att kommunen har ändrade behov i
nuläget av vilken typ av investeringar som bör genomfiiras.
I 2016 års investeringsram finns 30 miljoner kronor avsatta ftir energiinvesteringar, dessa 30
miljoner har inte nyttjats och inga detaljbeslut har tagits, och kommunstyrelseörvaltningen i
samråd med fastighetsavdelningen bedömer att omdisponering bör göras. Rekommendationen är
att 30 miljoner kronor investeringsmedel i 2016 års mål och budget upphör ftr ändamålet
energieffektiviseringar och att 1 5 miljoner kronor omdisponeras till om- och tillbyggnad av
Gröndalsskolan. Resterande 15 miljoner konor tas bort ur investeringsramen.
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m'llegårdsskolan

Dan Ol6n

Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnäurnden beslutar ait:

Skickas till

l.

Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnäunclen att genomlöra om- och tillbyggnation
av Gröndalsskolan inklusive matsal.

2.

Finansieling shcr genom att ta i anspråk de 25 miljoner kronor i 2018-års investcriugsram
sotn äl avsalta för "Ombyggnation Gröndalsskolan p.g.a. evakuering l.lurllegåtclsskolan
inl<lusive rlatsal".

3.

I-Ios konrmunftlllmäktige äska orn utökning av 2018-år's invcsteringsram meil i5 n.riljoner
kronor för prcrjektet "Ombyggnation Gr.öudalsskolan p.g.a. cvakuering

MSN
BUN

Ekonomiavdelningen

I-Iumlegårdsskolan inlrlusive matsal',.

4.

Beslutspunlit 1 och 2 Iörutsätter att komrnunfullntäktige beslutar om ytterligare 15
miljone. k,onor till projektet. Genomförs i,1e i.vcsteringer-r belastas Barn oih
utbildningsnämnden med uppatbetade kostnader för projektering och upphandling.

Protokollsanteckning
Johan Augustsson (S), vill föra till protokollet att en rairport om IJumlegårdsskolan bör reclovisas
till barrr- och uLbildningsnirrrnden.

Marcus svinhufvud (M), vill föra till protokol[ct atL lijrvaltninge, bör. lörbereda en
kommunikationsplan för'hur dettn ska kornuuniceras till lörälclrar och pelsonal och reclovisa
baur- och utbildtringsniinrnden.

Reservationer och särskilda uttalanden
(M), rneddclar att han kommcr att inkomura med ett skr.iftligt särskilt
uttalandc. Det sklillliga särskilda uttalandet ska ha inkommit innar.r protokolljusieringen och
biläggs sorn bilaga A.
Mzrr-cus Svinhtrlvucl
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bilaga I).

Sammanfattning
Besiut om att evakuera I{umlegårdsskolans verhsamhel titl tillliilliga paviljongel togs i ISUN
§75117,2011-05-18. ileslutet gziv är'eu miljö- ooh samhällsbyggnaclsuämnclcu i uppdlag att
genornlör'a fiirstudie sarnt att tar ii'an progranrhandlingal liir ornbyggnatiorL av matsalen i
(-iröndalskolan.

Elicrsorn bchovet av et'sättningslokalel lör llumlegårdsskolans elcver iir pertnauent finus ilte
grund 1öL eLt tillliitligt bygglov vid Gröndalsslcolan. Fastighctsavclelningen ftileslår'där'för cn
pcrmancnl tillbyggnad av Gröndalsskolan. Irirransieringen sker genom att avsatta nredel tas i
anspr'åk. L)csszr mcclcl kommcl dock cnligt nya ber'äkningar inte at1 täcka samtliga kostnacler,
varfiir barn- och utbilclningsnåimnden bchör,er' 2iska om utökning av 201 8-år' investeringsram med

miijoner

kömmun
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Donald I-ö1ving (SD), meddelar at1 han hornmer att inkomrna rled elt skriltligt siirskilt uttaiande.
Det skriftiiga sär'skiicla uttalar.rdct ska ha inhon.unit innan protokolljnstct'ingen och biläggs som

15

Nvnäsham ns

Sida 13

Barn- och utbildningsnämnden

till ploiektet.

Ärendebeskrivning
Matsalcn är i dagsliiget underclinrcnsionerad l'ör den belintliga verksatnheten vid Gr'öndalsskolan.
En iitbyggnad av nrtrtsaletr är' således nödvändig 1'ör a1t kunua ta emot Flumlegårdsskolans elever.

Miljö- och sarlhällsbyggnaclsniitnrtclen beslulade 2011-02-06 att bistir barn- och
rrtbildningsförvaltningerr mcd till1älliga ersältningslokaler' 1öl evakuet'ingcn. lJnder planerirgcn
av cvakuclingen har clet liamkommit att dc bygglov som krär.s lör paviljongetablering ska täcka
ett tillftilligt betrov. Då clet hos barn- ooh utbildningsförvaltuingen itite f-uns några planer på

återinflytt i Llunlegårdssholans lohaler elter Lenovering flmrs inte glund för ctt tillfälligt
bygglov 1-ör'paviljongel på Grönclalsskolan. Faslighetsavdelningen föreslår istället en
ombyggnad och permanent tillbyggnad av Gröndalsskolan (se biLaga 1). i'-astighcten
llurllegårdsskolan tomstiills r.ned anletluilg av dcttzr för annan vetksamlteL.
Verksarnheten i Llurnlegiuclsskolan, sorn bcstår av 1 06 clever och 1 3 pcrsoual, föreslås således
flyfias permanent till lokaler i den närbelägna Crijndalskolan. För att alla eiever ska få plats
kriivs a1t lirgstadicbyggnaden i Gröndalskolan, så kallade Liila Gröndal, byggs ut med 730
kvadratmeter för'all göra plats 1ör 4 nonlalstota och I mindre klasst't'ttl't, grqlprutll,
liirararbetsplatsel och friticlsutryt.nmen.

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammantradesdatum

201 8.01 -25

matstrl". Finligt dc nya skattningarna li'ärn fästigl-retsavdelningen, baserat pzi den Qildigstälkla
bchovsanalyscn, I<ommer dock clessa meclel inte att räcka. Ellersom ombyggnationen är
planeratlesomerlperfilarlentlösningför'elcvgruppen soLbaln-ochulbiJdningsför'valtningenir.rtc
att det äi rnöjligt att å1ergå Lill en lösning sor.n endast innebär tillbyggnad i lbrm av 4 klassrum,
toalettol och entr'6er. Barn- och utbildningslbtvaltningen föreslät'att barn- och
utbilclningsnämnden hos kommunlirllmäktigc äsl<ar om utii[<ning zrv 20I 8-års investcringsrar.r.r
med 15 miljoner till plojektet.

Ärendets beredning
Fastighetsavdelningen, lokalsamordnar-e vid balit- och utbildningsförvaltningen samt conholler
hal varit involverade i beledningen av iirenclet.

Förslag till beslut
Bam- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. Uppdra till miljö- och sarnhällsbyggladsnämnden a1t genomföl'a om- och tillbyggtation
av Gröndalsskolan inklusive matsal.
2. Finansicring sker genom att ta i anspråk de 25 rniljoner kronor i 20i B'år's investeliugslam
sotn är avsalla 1öt "Ombyggnation Gröudalsskolan p.g.a. cvakuoring Ilumlegårdsskolan

inkhisive matsal".
3.

llos komrluulullnäktige äska om ulöhning av 2018-års investeringsram med 15 rniljoner'

ktonor [ör projektet "Ombyggnation Gr'öndalsskolan p.g.a. evakuering
I Iumlegiildsskolan inklusive matsal".
4. Beslutspunkt 1 och 2 ftjrutsätter att kommunfullmäktige bcslutar om ytterligale i5
miljoncr lcronor till pro.jehtct. Genomförs inte investeringen belastas Barn ocli
r.rtbildningsnämnden med uppatbetade kostnadcr för projel<tering och uppharrdling.

Arbetsutskottets beslut
Albetsutskottct för'eslår

barr.r- och utbildningsnämnder.r

besluta att:

till miljil- ooh sanihällsbyggnadsnämnden att genomlöra onr- och lillbyggnation
av Gröndalsskolan inklusive matsal.

tJppdLa

Grölilalskolans matsal är i nuläget inte tilhilckligt stor lör att eleverna fiån I-lun.rlcgårdsskolzrn
ska fii plats. l)ct hnns clåilför ett behov av en utbyggnacl av matsalcn med 185 kvadratmeter för
att nuvarancle elcvcr samt elcvetntr hån Humlcgårdsskolan ska rymmas.

F-inansiering s[<er genonr att 1a i ansprirk de 25 miljonel kronor i 20 1 B-års investeringsram
som är avsalta 1ör "Ornbyggnation Gröndalsskolan p.g.a. evtrkuering I{umlegår'dsskolan

Förvaltn ingens förslag

I-los kommLrnfullmähtige äska om utökning av 201 S-års investeringsram med 1 5 rniljoncr
krouor för projektet "Ombyggnation Gröndalsskolan p.g.a. evakuering
flumlegårdsskolan inkhrsive matsal".

Barn- och titbilcirringsidrvahningen för'eslår' att miljö- och sanlhällsbyggnadsrtäntnden ges i
uppdr-ag att genomftira om- och tillbyggnation av Gröndalsskolan inklr"rsive matsal och att
finansieling sker gcnom alt ta i anspråk de 25 miljoner kronor i 2018-år-s investeringsram son it'
avsatta 1ör."Onibyllgnation Gröndalsskoian p.g.a. evakttoring Llumlegårdsskolan inklusivc
Uidragsbestylkånde

Justerarsignatuter
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Ileslutspglkt I ooh 2 förr.rtsätter att kommunlulltniiktige beslutar otr ytterligaro

15

miljoner kronor till plojcktet. Cienomföt's inle irlvesleringon belastas Batu och

ltbildlilgsniirnnden mect ul4rarbetade

l<ostuatier' 1ör projektering och r4rphandling.

Förslag under sammanträdet
Malcus SvinhulvLrd (M), yrltar bitall till förvaltningetrs lör'slag till beslut.
Donald Lölving (SD), yrkar bilä11 till 1'örvaltningens 1örslag till beslut.

tseslutsunderlag
Tjänstcullåtande, R[iN/20 1 7/00 1 B /29 1 -1 0
tsilaga 1, Lilla gtöndalsshola lörslag tillbyggnad för' Humlcgårdsskolan

Sl<ickas

ipt === tr
,§n

201 8-01 -25

till

i(omrnrurstyrclsen
Miljö- och samhiillsbyggnadsnätnnder

Controllcr

Särst«ilt uttalande avs.
Eva&.ueriug av tlumlQgrån!§skolan

Vi i Borgerlig Allians fijr Nynäshamn har i dag valt att yrka bifall till fiirvaltningens fiirslag
Men vi är oerhört provocerade och besvilara över hur styrande politik sköter skollokalerna i
Nynäshamns Kommun. Det hade i princip inte kunnat vara så mycket såimre. Det finns ingen
plan, oclr det firurs enbart reaktiva beslut diir det inte flrrns några andra alternatl. Det sätts in
baracker sorn är dyra och inte optimala for verksarnheten * och samtidigt finns det ingen
tanke om vad som ska ersätta dessa baracker. Så de får ofta stä i många år, till kostnader som
vida överstiger vad det hade kostatalthapemaronta och ändamålsenliga lokaler.
Humlegårdsskoian har pävisat problem sedan 2014 enligt handlingama. Antagligen har
problernen miirkts långt tidigare. Personal, fiiräldrar och bam har levt i ovisshet under flera år,
och efterfrågat bättre kommunikation. När nämnden fiir något år sedan faitade beslut om en
braodsiäckning i form av att såitta upp baracker vid Gröndalsskolan, så fanns inget altemativ.
Det fanns inte heller någon plan ftir vilken permanent lösning som slculie ersätta barackema
liingre ft'arn. Detta visar sig nu vara anledning tili vaffor det inte går att ffi bygglov fiir dessa
baracker.
Så nu blir det en ny brandsläckning i form av permanent utbyggnad, vilket vi visseiligen
tycker är'bättre iln baracker, ruen det innebiirju en ytterligae fiirsening av den nödvåindiga
flytt som Humlegårdsskolan väntat på. Varlor fanns inte en utbyggnad med som alternativ
fran bödan?
Det iir också ett väldigt tydligt exempel på då1ig planering nä' det budgeteras 25 miljoner fi)r
projektet i novembeq och två månader senare har sifftan växt tili 40 miljoner. Det nya
"investeringsrådet" har inte fått en bra start.
Då fijrväntan var att ha baracker på plats til1 hösttenninen 201 B, och det nu snarare pelcar mot
vårterminen 20i9 - vilket troligtvis egentiigen betyder höstterminen 2019 - såbehövs tydlig
information till ftiräldrar och personai. Vi öres1år dtirfijr att man tar fram en
kommunikationsplan fiJr detta.

Vi fär alltså återigen vara del i ett beslut av karaktären brandsläc1«ring * utan alternativ elever, öräldrar och personal tvingas vara kvar i undermåliga lokaler liingre iin de skulle

där'

bekiva, och där det inte är del av en övergripande plan. Men något måste göras, och då får vi
ta

Lltdragsbestyrkande

Juslerarsignatuler
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Det behövs en övergripande plan for våra skollokaler. Som tas fiarn i bred politisk dialog, och
med samarbete mellan forvaltningar-na. Den bdstande kornmunikatiouen ocli planeringen går
ut över velksamhetema och alla inbiandade.

"Sätskilt vttrande angående Om- och tillbyggnad av Gröndalsslcolan
Humlegåtdsskolan §5 /18.

Nynäshamn 26 januari 201 8
Borgerlig Allians ftir Nynäsharan (M, C, KD)

It

ilhUlttz

- Evakuering

av

Svedgedernokraterna valde att delta i beslutet angående Om- och tillbyggnad av Gröndalsskolan
sarnt er.ahuedngen av Hur:rlan.

I',t )li /)
(/,)/r[ynt;-

Vi Sverigedcmoluater ansel fortfatande att dessa evakuedngat är förödande i

Marcus Svirilrufirud

sah, rnen med cn

kortsiltig politik och dålig framförhållning

så försätter man sig i en dålig position att klara av att
bidra rill en god atbetsmiljö och etr gott lä,:ände.

\ri Svetigedcrnolnater hat tru i trc åts tid lyft underhållsftågot, arbetsmiljöfrågot i stora mått som
både styret samt alliansen har viftat l:ort. Det är vikdgare att isolera Svcdgedemol«aterna i dessa
oerhött vihtiga fr'ågorna.

Vi måste bygga mera och

lägga rnycket mera enetgi på underhåll idag, det måste

quickfr-r strategin.

Nynäsharnn 25 Januari 2018
Sveligedemokratetna Nynäshamu

Donnld L.öfuing
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Bam- och utbildningsftirvaltningen
Cajsa Johansson

Beslutsinstans
Barn- och utbildningsniimnden

E-post: cajsa johansson@nymashamn.se
Tel: 08 - 520 681 45

Om- och tillbyggnad av Gröndalskolan - Evakuering av

Humlegårdsskolan

Nynäsha m ns
l<ommun
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Datum
2018-01-30

genomftirdes under hösten 2016 som visade flera riskkonstruktioner i byggnaden som iir byggd
på betongplatta på mark. Bam- och utbildningsnämnden beslutade imaj20l7 att evakuera
elevema vid Humlegårdsskolan till tillfiilliga paviljonger från höstterminen 2018. Förslaget
innebar att paviljongema skulle ställas i anslutning till den niirbelägna Gröndalsskolan så att
vissa gemensamhetsytor så som matsal skulle kunna samnyttjas. Med anledning av detta
beslutade bam- och utbildningsniimnden även att ge milj0- och samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att genomfdra ftirstudie samt att ta fram programhandlingar ftir ombyggnationen av
matsalen vid Gröndalsskolan.
Matsalen är i dagsläget underdimensionerad ftr den befintliga verksamheten vid Gröndalsskolan.
En utbyggnad av matsalen ?ir således nödvåindig ftir att kunna ta emot Humlegårdsskolans elever.

Miljö- och samhällsbyggnadsnåimnden beslutade 20 l7 -02-06
Förslag till beslut

Vår beteckning
BUN/2017/0018/291-10

att bistå barn- och

l.

Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att genomföra om- och tillbyggnation
av Gröndalsskolan inklusive matsal.

2.

Finansieringskergenomatttaianspråkde25miljonerkonori20l8-årsinvesteringsram
som är avsatta ftir "Ombyggnation Gröndalsskolan p.g.a. evakuering Humlegårdsskolan

utbildningsftirvaltningen med tillftilliga ersättningslokaler ftir evakueringen. Under planeringen
av evakueringen har det framkommit att de bygglov som krävs ftir paviljongetablering ska täcka
ott tillfiilligt behov. För att ansöka om ett tillftilligt bygglov behöver det finnas en plan ftir en
permanent lösning, exempelvis att elevema har möjlighet att flytta tillbaka till tidigare lokaler.
Då det hos bam- och utbildningsftirvaltningen inte finns några planer på återinflytt i
Humlegårdsskolans lokaler efter renovering finns inte grund ftir ett tillf?illigt bygglov ftir
paviljonger på Gröndalsskolan. Fastighetsavdelningen ftireslår istället en ornbyggnad och
permanent tillbyggnad av Gröndalsskolan (se bilaga l). Fastigheten Humlegårdsskolan tomställs

inklusive matsal".

med anledning av detta flir annan verksamhet.

3.

Hos kommunfulknåiktige äska om utökning av 2018-års investeringsram med 15 miljoner
kronor ftir projektet "Ombyggnation Gröndalsskolan p.g.a. evakuering
Humlegårdsskolan inklusive matsal".

Verksamheten i Humlegårdsskolan, som består av 106 elever och 13 personal, ftireslås således
flyttas permanent till lokaler i den närbelägrra Gröndalskolan. För att alla elever ska få plats
krävs att lågstadiebyggnaden i Gröndalskolan, så kallade Lilla Gröndal, byggs ut med 730
kvadratmeter ftir att göra plats ftir 4 normalstora och I mindre klassrum, grupprum'

4.

Beslutspunkt 1 och 2 ftirutsätter att kommunfullmiiktige beslutar om ytterligare 15
miljoner l«onor till projektet. Genomftirs inte investeringen belastas Bam och
utbildningsnämnden med upparbetade kostnader fiir projektering och upphandling.

l?irararbetsplatser och fritidsutrymmen.

Bam- och utbildningsniimnden beslutar att:

Sammanfattning
Beslut om att evakuera Humlegårdsskolans verksamhet till tillftilliga paviljonger togs i BUN
§75117,2017-05-18. Beslutet gav även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
genomliira fiirstudie samt att ta fram programhandlingar ftr ombyggnation av matsalen i
Gröndalskolan.
Eftersom behovet av ersättningslokaler ftir Humlegårdsskolans elever åir permanent finns inte
grund ftir ett tillftilligt bygglov vid Gröndalsskolan. Fastighetsavdelningen ftireslår därftir en
permanent tillbyggnad av Gröndalsskolan. Finansieringen sker genom att avsatta medel tas i
anspråk. Dessa medel kommer dock enligt nya beriikningar inte att täcka samtliga kostnader,
varftir bam- och utbildningsniimnden behöver äska om utökning av 2018-år investeringsram med
l5 mi[ioner till projektet.

Ärendebeskrivning

Gröndalskolans matsal åir i nuläget inte tillräckligt stor ftir att eleverna från Humlegårdsskolan
ska få plats. Det firurs därfiir ett behov av en utbyggnad av matsalen med 1 85 kvadrafneter fiir
att nuvarande elever samt eleverna fran Humlegårdsskolan ska rymmas.

Ekonomi
I 2018-års investeringsprogram fmns medel avsatt om 25 miljoner ftir finansiering av om- och
tillbyggnation av Gröndalsskolan på grund av Humlegårdsskolans evakuering. Skattningen på 25
miljoner ftir ombyggnationen av Gröndalsskolan giordes av investeringsrådet innan
behovsanalys var fdrdigställd. I den skattning som investeringsrådet giorde räknades endast
kostnaden med ftir 4 normalstora klassrum, entrder och toaletter.

Efter att ha genomliirt behovsanalysen konstaterar barn- och utbildningsftirvaltningen och
fastighetsavdelningen att budgehamama fiir projektet behöver utökas med laterligare 1 5
miljoner. Med ökad tillströmning och att fler önskar plats på Gröndalsskolan visade
behovsanalysen att verksamheten även hade behov av ett mindre klassrum ftir undervisning av
exempelvis nyanliinda, grupprum, arbetsplatser ftir personal och uppehållsytor ftir elevema.

Problemen med inomhusmiljön vid Humlegårdsskolan uppdagades under 2014. En ny utredning
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Dåtum
2018-01-30

Nvnäsha mns

Vår beteckning
BUN/2017/0018/291-10

Kostnaden {iir utbyggnaden av lågstadiedelen och matsalen beriiknas därftir uppgå
miljoner konor. De 25 miljoner kronor som finns avsatta räcker därmed inte till.

kömmun

till cirka 40

Bam- och utbildningsnämnden har idag en hyreskostnad ftir Humlegårdsskolan på 1,04 miljoner
kr/år. I samband med investeringen i om- och tillbyggnation av Gröndalsskolan tillkommer
kostnader i form av hyresgästanpassningar ftir att tillse att byggnaden uppfyller gällande lagkrav
fiir skolverksamhet samt reinvesteringar ftir upprustning av befintliga byggnader vilka innebär

r.lÄusreurArerupe
Datum
2018-01-30

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, BUN/20 I 7/00 1 8129 | -10
Bilaga 1, Lilla gröndalsskola - Förslag tillbyggnad ftir Humlegårdsskolan

Skickas till
Kommunstpelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsniimnden

påslag på hyran.

Controller

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om reinvesteringar,

så som exempelvis

upprustning av fasaden. Uppskattade kostnader {iir reinvesteringar i samband med om- och

tillbyggnationen är 5 miljoner.
Bam- och utbildningsnämnden beslutar om hyresgästanpassningar som innebär framtida
hyrespåslag. Investeringar som underskider hyrespåslag upp till 500 tkr/år fattas dock enligt
delegationsordningen 19.7.6 av fiirvaltningschef. Fastighetsavdelningen uppskattar att om- och
tillbyggnationen kommer att innebära hyresgästanpassningar till en kostnad av 5 miljoner.
Sammanlagt uppskattas reinvesteringar och hyresgästanpassningar i samband med om- och

tillbyggnationen innebära en hyreshöjning som ger en hyra om 8 663 915 kr/år.

Förvaltningens förslag
Bam- och utbildningsftirvaltningen ftireslår att miljö- ooh samhällsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att genomföra om- och tillbyggnation av Gröndalsskolan inklusive matsal och att
finansiering sker genom att ta i anspråk de 25 miljoner kronor i 20 I 8-års investeringsram som är
avsatta fiir "Ombyggnation Gröndalsskolan p.g.a. evakuering Humlegårdsskolan inklusive
matsal". Enligt de nya skattningama från fastighetsavdelningen, baserat på den fiirdigstiillda
behovsanalysen, kommer dock dessa medel inte att räcka. Eftersom ombyggnationen är
planerade som en pefinanent lösning ftir elevgruppen ser bam- och utbildnings6rvaltningen inte
att det är möjligt att återgå till en lösning som endast innebiir tillbyggnad i form av 4 klassrum,
toaletter ooh entrder. Barn- och utbildningsftirvaltningen ftireslår att bam- och
utbildningsnämnden hos kommunfullmäktige äskar om utökning av 2018-års investeringsram
med l5 miljoner till projektet.

Ärendets beredning
Fastighetsavdelningen, lokalsamordnare vid barn- och utbildningsftrvaltningen samt controller
har varit involverade i beredningen av ärendet.

llana Hart

Tf. ftirvaltningschef
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Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden
201 B-01 -25

I

u"!2-oiugÅsa/rq r-6

-

PROTOKOI-L
Samman[ådesdalum

ffivm$«uleu'frnng

tillbyggnationen av Gröndalskolan inklusive matsal samt att kommunfullmäktige
beslutar om ytterligare 15 miljoner kronor till projektet. Genomfors inte investeringen
belastas Barn och utbildningsnämnden med upparbetade kostnader för projektering och
upphandling.

4. Söka igångsättningstillstånd hos kommunstyrelsen enllgt gällande reglemente för
ekonomistyrning i Nynäshamns kornmun.

Miljö- och samhällshyggnadsmämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

beslutar att:

1. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
tillbyggnation av Gröndalssl<olan inklusive matsal.

att genomföra om- och

2. Finansiering sker genom att ta i anspråk de 25 miljoner kronor i 2018-års
investeringsram som är avsatta för "Ombyggnation Gröndalsskolan p,g.a. evakuering
Humlegårdsskolan inklusive matsal".

3. Beslutspunkt 1 och 2 förutsätter atl barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra om- och
tillbyggnationen av Gröndalskolan inklusive matsal samt att kommunfullmäktige
beslutar om ytterligare 15 miljoner kronor till pQektet. Genomförs inte investeringen
belastas Barn och utbildningsnämnden med upparbetade kostnader för projektering och
upphandling.
4. Söka igångsättningstillstånd hos kommunstyrelsen enligt gällande reglemente för
ekonomistyrning i Nynäshamns kommun.

Arbetsutskottets förslag til[ beslut
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2018-0l-U § 5
Arbetsutskottet Iöreslår i enlighet med förvaltningens förslag

Förslag

till heslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
1. Uppdra

beslutar att:

till mi[ö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

att genomföra om- och

tillbyggnation av Gröndalsskolan inkl usive matsal.
2. Finansiering sker genom att ta i anspråk de 25 miljoner kronor i 2018-års
investeringsram som är avsatta för "Ombyggnation Gröndalsskolan p,g.a. evakuering
Humlegårdsskolan inklusive matsal",

Bakgrund
Barnen i Humlegårdsskolan på Fastigheten Humlan 10 kommer efter ombyggnad av
Gröndalsskolan inrymmas i Gröndalsskolan. Humlegårdsskolan som har haft problem
med inomhus miljön kan då tom ställas och fastigheten finns då tillgänglig för annan
verksamhet.
Beslut om att evakuera Humlegårdsskolans verksamhet till tillfälliga paviljonger togs i
BUN §75117,2017-05-18. Beslutetgav även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att genomföra förstudie samt att ta fram programhandlingar för ombyggnation
av matsalen i Gröndalskolan.

Ärendet
Beslutets Wå första beslutspunkter godkänner att humlegårdsskolans verksamhet ska

flytta in

i

paviljonger på gröndalskolan och kostnaderna för detta, Eftersom behovet är
permanent finns inte grund för ett tillfälligt bygglov på Gröndalsskolan varför
Fastighetsavdelningen i stället har föreslagit en permanent tillbyggnad.
Verksamheten i Humlegårdsskolan som består av 106 elever och 13 personal ska flyttas
till lokaler i den närbelägna Gröndalskolan. För att alla elever ska få plats krävs att
lågstadiebyggnaden i Gröndalskolan, så kallade Lilla Gröndal, byggs ut med 730
kvadratmeter för att göra plats för 4 normalstora och 1 mindre klassrum, grupprum,
lärararbetsplatser och fritidsutrymmen.
Under investeringsrådet budgeLerades för 4 klassrum, entrder och toaletter ca 400 m2 x
40 000 kr, behovsanalysen visade att evakueringen av humlegårdsskolan behöver även
utrymme för fritids, grupprum, ett extra klassrum samt lärararbetsplatser. Detta
medförde ett utökat behov om 335 m2.
De tillkommande kvadratmetrarna 335 m2 x 40 000 medför en kostnad om 13,4 mkr.
Den större byggnaden är mer komplex varför budgeten behöver höjas med 15 mkr.
Gröndalskolans matsal är i nuläget inte tillräckligt stor för att eleverna från
Humlegårdsskolan ska få plats. Det finns därför ett behov av en utbyggnad av matsalen
med lB5 kvadratmeter för att nuvarande elever samt eleverna från Humlegårdsskolan.
Kostnaden för utbyggnaden av lågstadiedelen och matsalen beräknas uppgå till cirka 40
miljoner kronor.

3. Beslutspunkt 1 och 2 förutsätter att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra om- och
J!slerarslgnaturer
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammanlrädesdalum
2018-01-25

kömmun

Plats och tid
Landsort, Hus B plan7, 20fB-01-25 kl. 0B:30-11.45

Beslutande
Daniel Adborn, Ordförande

Inger Andersson (S)
Ove Forsberg (S)

Johnny Edholm (S)
lanice Boije Junerud (S)
Bengt Holwaster (MP)

BodilToll (M)
Åke Jonsson (M)
Agneta Hagström (M)
Peter Wennerberg (C)
Thomas Zaltin (SD)

Icke (iänstgörande ersättare
Anki Lindeberg (S)
Robert Norberg (PPiN)
Emma Solander (MP)
Antonella Pirrone (KD)

Faragrafer
§§ i-28
Justeringens ptats och tid
Landsort, Hus B plan7, 2018-01-25 kl.
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Daniel Adborn
Ordförande

KommunstYrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Controller
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Justerare
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Therese Säfstiöm
Sekreterare'

Ånslag
Det iusterade protokollel oli€nlliggörs genom deila ånslag.

Eoslulsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnånrnden
Såmmanlrädesdalum:
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Annica Delin

Beslutsinstans
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

E-post: annica.delin@nynashamn.se

Tel:

Om- och tillbyggnad av Gröndalskolan - Evakuering av
Humlegårdsskolan
Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

1.

Datum
2018-01-04

MSN/201 5/0486/291-'1 2

GrÖndalskolans matsal är i nuläget inte tillräckligt stor för att eleverna från Humlegårdsskolan ska få
plats. Det finns därför ett behov av en utbyggnad av matsalen med 1 85 kvadratmeter för att
nuvarande elever samt eleverna från Humlegårdsskolan.
Kostnaden för utbyggnaden av lågstadiedelen och matsalen beräknas uppgå till cirka 40 miljoner
kronor.

Finansiering sker genom att ta i anspråk de 25 miljoner kronor i 20't 8-års investeringsram
som år avsatta för "Ombyggnation Gröndalsskolan p.g.a. evakuering Humlegårdsskolan
inklusive matsal".

Alf Olsson

Ellinor Magnusson

Förvaltningsohef

Fastighetschef

BeslutspunK 1 och 2 förutsätter att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnationen av
Gröndalskolan inklusive matsal samt att kommunfullmäKige beslutar om ytterligare 15
miljoner kronor till projektet. Genomförs inte investeringen belastas Barn och
utbildningsnämnden med upparbetade kostnader för projektering och upphandling-

Skickas till

Söka igångsättningstillstånd hos kommunstyrelsen enligt gållande reglemente för
ekonomistyrning i Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Controller

Beslutsunderlag

Bakgrund
Barnen i Humlegårdsskolan på Fastigheten Humlan 10 kommer efter ombyggnad av Gröndalsskolan
inrymmas i Gröndalsskolan. Humlegårdsskolan som har haft problem med inomhus miljön kan då
tom ställas och fastigheten finns då tillgänglig för annan verksamhet.
Beslut om att evakuera Humlegårdsskolans verksamhet till tillfälliga paviljonger togs i BUN §75/17,

201 7-05-1 8. Beslutet gav även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra

förstudie samt att ta fram programhandlingar för ombyggnation av matsalen i Gröndalskolan.

Ärendet
Beslutets två första beslutspunkter godkänner att humlegårdsskolans verksamhet ska flytta in i
paviljonger på gröndalskolan och kostnadema för detta. Eftersom behovet är permanent tinns inte
grund för ett tillfälligt bygglov på Gröndalsskolan varför Fastighetsavdelningen i stället har föreslagit
en permanent tillbyggnad.

)

i

Under investeringsrådet budgeterades för 4 klassrum, entreer och toatetter ca 400 m2 x 40 OOO kr,
behovsanalysen visade att evakueringen av humlegårdsskolan behöver även utrymme för fritids,
grupprum, ett extra klassrum samt lärararbetsplatser. Detta medförde ett utökat behov om 335 m2.
De tillkommande kvadratmetrarna 335 m2 x 40 000 medför en kostnad om 13,4 mkr. Den större
byggnaden är mer komplex varför budgeten behöver höjas med 1 5 mkr.

Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra om- och tillbyggnation
av Gröndalsskolan inklusive matsal.
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Vår beteckning

Verksamheten i Humlegårdsskolan som består av 1 06 elever och 1 3 personal ska flyttas till lokaler
den närbelägna Gröndalskolan. För att alla elever ska få plats krävs att lågstadiebyggnaden i
Gröndalskolan, så kallade Lilla Gröndal, byggs ut med 730 kvadratmeter för att göra plats för 4
normalstora och 1 mindre klassrum, grupprum, lärararbetsplatser och fritidsutrymmen.

Tjänsteställe/handlä ggare
Fastighet och service
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Riktlinjer för konstnärlig utsmryckning och inköp av
konst i Ntrynäshamns kommun

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med
kommunstyrelseförvaltningens tillägg och förändringar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och
fritidsnämndens föreslagna Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun med kommunstyrelseförvaltningens tillägg och
förändringar.

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst
Nynäshamns kommun,

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun.

Bakgrund

Ärendet

Kommunens gällande ril<tlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av l<onst antogs av
kommunfullmäktige den 13 december 2006 § 151. Riktlinjerna innehåller bland annat mål för
verksamheten, principer vid inköp av konst samt anvisningar för utplacering av konst.

Kommunens gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst
antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2006 § 151. Riktlinjerna
innehåller bland annat mål för verksamheten, principer vid inköp av konst samt
anvisningar för utplacering av konst.

Ärendet
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförva ltningens skrivelse 2OLB-0L-22.
Den 24 april 20L7 § 23 beslutade kultur- och fritidsnämnden att överlämna en reviderad version
av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun till
kommunfullmäktige för beslut.

Den 24 april 2017 §23 beslutade kultur- och fritidsnämnden att överlämna en
reviderad version av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i
Nynäshamns kommun till kommunfullmäktige för beslut.l

I

riktlinjerna anges att huvudsyftet med kommunens inköp av konst ska vara att
de kommunala miljöerna berikas med samtida konst med ett bestående
konstnärligt värde. Konsten ska inhandlas balanserat mellan skilda tekniker,
konstnärlig innehåll och genusperspektiv.

I ril<tlinjerna anges att huvudsyftet med kommunens inköp av konst ska vara att de kommunala
miljöerna berikas med samtida konst med ett bestående konstnärligt värde. Konsten ska
inhandlas balanserat mellan skilda tekniker, konstnärlig innehåll och genusperspektiv,
Kommunens konstinköp ska vidare syfta till att:
Ge kommunens invånare tillgång till god konst
Främja intresset för konst
Ge stöd till lokala konstnärer
öka tillgången till konst i offentliga miljöer

-

Kommunens konstinköp ska vidare syfta till attr
Ge kommunens invånare tillgång till god konst
Främja intresset för konst
Ge stöd till lokala konstnärer
Öka tillgången till konst i offentliga miljöer

-

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med
kommuns§relseförvaltningens tillägg och förändringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och
fritidsnämndens föreslagna Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun med kommunsfirelseförvaltningens tillägg och
förändringar.

Riktlinjerna ersätter tidigare Ril<tlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst
Nynäshamns kommun.

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun.

1

Se KSI2O17/0221/886-l Kuttur- ocf$ftldsnämndens förslag till riktlinjer lör konstnärlig
utsmyckning i Nynäshamns kommun.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med
kommunstyrelseförvaltningens tillägg och förändringar'
Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst
Nynäshamns kommun.
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Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst
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Allmänt

Lös utsmyckning

De kommunala miljöerna ska berikas med samtida konst med ett bestående
konstnärllgt värde, främst skapade av svenska yrkesutövande konstnärer. Konsten
ska inhandlas balanserat mellan skilda tekniker, konstnärlig innehåll och
genusperspektiv.

Kultur- och fritidsnämndens konstinköp ska vidare syfta till att:

-

Ge kommunens invånare tillgång

till god konst

Främja intresset för konst
Stöd till lokala konstnärer
Öka tillgången till konst i offentliga miljöer

Fast och lös l<onstnärlig utsmyckning
Det finns två typer av offentlig konst, fast konstnärlig utsmyckning och lös
konstnärlig utsmyckning. Med fast konstnärlig utsmyckning avses konst som
integreras eller monteras i byggnader eller på marken utanför byggnaden, i det
offentliga rummet eller i part(eller gatumiljö som ägs och sköts av kommunen. Den
fasta utsmyckningen kan ha byggnadsteknisk påverkan. Med Iös konstnärlig
utsmyckning avses utsmyckning som hängs upp eller placeras i byggnaden helt
utan byggnadsteknisk påverkan exempelvis målningar, fotografier eller mindre
skulpturer.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar och beslutar om så kallad lös konstnärlig
utsmyckning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och beslutar om offentlig konst
som integreras eller monteras i byggnader eller på marken, så kallad fast
konstnärlig utsmyckning.

Inl<öpsprinciper
Konstinköpen ska kännetecknas av kvalitet och mångsidighet. Med kvalitet avses
bland annat hanWerksmässig skicklighet. Med mångsidighet avses bland annat olika
konstriktningar, tekniker och motivområden.

Inköp och beställningar ska fordelas på så stort antal konstnärer som möjligt, både
verksamma inom och utanför kommunen. Inköp av färdig konst sker normalt från
utställningar och konstgallerier. Vid inköp prioriteras inköp från gallerier och
konsthallar som tillhandahåller utställningar gratis fcir allmänheten inom
Nynäshamns kommun. Om det är möjligt ska kommunen inhandla konst från sin
egen utställningsverksamhet i Nynäshamns konsthall på Nynäshamns bibliotek,
Utplacering av kommunens lösa l<onst
Kultur- och fritidsavdelningen avgör tillsammans användarna/beställarna från
kommunens förvaltningar hur och var kommunens konst ska placeras. Utrymmen
där många människor vistas ska prioriteras. Respektive förvaltning är ansvarig for
att utplacerad konst ej flyttas utan kultur- och fritidsavdelningens vetskap samt att
eventuella skador eller stölder omedelbart anmäls till kultur- och fritldsavdelningen.
Utlåning av konst för placering i tjänsterum och andra kommunala miljöer sker mot
lånekvitto som tydliggör låntagarens ansvar.
Den lösa konsten köps in utan ett förutbestämt placeringsställe. De förvaras på
Nynäshamns bibliotek tills lämplig placering hittats. Utgångspunkten är att alla
kommunala verksamheter ska få låna konst vid förfrågan, men beslutanderätten för
utlåning av lös konst har kultur- och fritidsavdelningen.
Kultur- och fritidsavdelningen ställer inga krav på verksamheterna att inom en viss

tid eller på begäran lämna tillbaka konst.
Namngivning av konstnären
Konstnären ska - i den omfattning och på det sätt som god sed kräver - namnges
samband med att verket utnyttjas. Detta innebär att namn på
konstnären/upphovsrättsinnehavaren och årtal på konstverket synligt ska placeras
på konstverket innan det offentliggörs, om det inte är omöjligt.

i

Tillsyn och registrering
Vid inköp av lös konst ansvarar kultur- och fritidsavdelningen för inköp, registrering
och fotografering. All konst som köps in, fast som lös utsmyckning, ska registreras
och dokumenteras i kommunens konstregister. De gåvor som på högre ansvarsnivå
bedömts som konst ska registreras och dokumenteras.
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Kultur- och fritidsavdelningen har ansvar för vård och underhåll av kommunens lösa
konst,

Fast utsmyckning

Reparation och aweckling av konstuerk

Inköpsprinciper

Vid större skador på konsten kontaktas konstnären i första hand för att reparera
verket. Är det inte möjligt att få tag på konstnären eller är skadan endast av
enklare karaktär avgör konstansvarig tjänsteman på vilket sätt konsten ska
repareras.

möjligaste mån ska de blivande användarna/brukarna ges tillfälle att påverka den
konstnärliga utsmyckningen i befintliga eller nybyggda lokaler samt andra offentliga
platser.

Kostnadsansvarig tjänsteman på kultur- och fritidsavdelningen har mandat att göra
bedömningar om skötsel och gallring av lös konst på grund av skada av verk med
ett lägre värde.
Om skadad konst utgör en fara för allmänheten bör den avlägsnas. Gallring av
skadat verk som inte går att reparera ska ske enligt beslut av kultur- och
fritidsnämnden.

Försäljning av konst
Försäljning ur Nynäshamns kommuns konstsamling får inte ske. Undantag från
förbudet mot försäljning får göras efter beslut av Kultur- och fritidsnämnden. Vid
försäljning ska det aktuella verket värderas av en oberoende värderingskonsult och
säljas till marknadspris. De intäkter som uppstår ska användas för nyinköp av
konst. Konstverken tillhör inte de enskilda verksamheterna och får inte avyttras
eller skänkas som gåva av verksamheterna.

I

Tillämpning av "enprocentsregeln"
Beträffande konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader och offenfliga platser
såsom vid anläggande av park, torg eller annan offentlig miljö i samband med
nybyggnader, större om- och tillbyggnader eller vid anläggning gäller följande:

-

en procent av byggnadskostnaden/anläggningskostnaden, innefattande
summan av byggnads-, målnings-, WS- och elarbeten, gällande moms samt
indexfdrändring, ska avsättas för konstnä rl ig utsmyckning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar en kostnadsprognos för varje
aktuellt objekt och utarbetar i samråd med berörda brukare/användare ett
principförslag om arten av utsmyckningen och placering i byggnaden eller
anslutande miljö. Förslaget bearbetas därefter i samråd med byggnadens arkitekt
och kompletteras till ett program för den konstnärliga utsmyckningen inom
fastställd kostnadsram. Programmet godkänns därefter av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Med godkänt program som underlag bjuder miljö

Avtal

I samband med att konstverket offentliggörs är det viktigt att ur upphovsrättslig
synvinkel skriva ett avtal med konstnären eller ansluta sig tlll Bildkonst Upphovsrätt
i Sverige, BUS. Avtalet ska bland annat reglera kommunens rätt att offentliggöra
konsten.

- och samhällsförvaltningen in
konstnär/konstnärer till att lämna in iddskisser. Eventuella upphandlingar av fast
konst ska ske i samråd med kommunens upphandlingsenhet. Detta innefattar
annonsering för inbjudan av konstnärer. Inkomna förslag väljs ut av en
referensgrupp. Slutgiltigt beslut tas i samråd med brukar/användargruppen.
Samtliga inköpta verk ska registreras i kommunens konstsamling.

I samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt arkitekten beslutar
Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden eller dess delegat beträfFande den slufliga
konstnärliga utsmyckningen, Kontrakt tecknas av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden övervakar att
utsmyckningen blir utförd och färdigställd på avsett sätt inom fastställd
kostnadsram.

Namngivning av konstnären
Konstnären ska - i den omfattning och på det sätt som god sed kräver - namnges
samband med att verket utnyttjas.
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