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Liberalerna

Miljöpartiet

Kommunhuset "Landsoft" 2018-05-14 18.30

Kommunhuset "Landsort" 2018-05-14 18.30

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

Ärenden: Enligt bilagda handlingar

Vänsterpartiet Se särskild kallelse

Pensionärspartiet 5e särskild kallelse

Se särskild kallelse

Centerpartiet Sorunda Bygdegård 2018-05-15 19.00

Kristdemokraterna Se särskild kallelse

Sorundanet Nynäshamns kommunpafti Se särskild kallelse

Sverigedemokraterna
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IU-TRruruRCIVANDE
Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkeb Hus Nynäshamn, Mysingen,
onsdagen den 16 maj 2018 kl. 19.00, varvid följande ärenden behandlas:

76. Upprop och anmälningar om förhinder

77. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet

78. Justering av sammanträdeLs protokoll

79. Avsägelser

80. Valärenden

81. Revisorerna

82. Inkomna ärenden

83. Inkomna medborgarförslag

84. Meddelanden

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

xnterpellationer väckta vid föregående sammanträde

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

87. Svar på interpellation ställd av Harry Bouveng (M) till kommuns§relsens ordförande Patrik
Isestad (S) angående diverse löften

88. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till miljö-och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Daniel Adborn (L) om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och

. Sunnerby

Beslutsärenden, ej motioner

89. Rapport balanslista

90. Exploateringsavtal för Kullsta 2 rn.fl., Nynäshamns kommun

91. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl.

Beslutsärenden, motioner

92. Svar på motion om partnering vid byggprocesser

93. Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet

) )

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

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommuns§relseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, tel. 08-520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkommen att höra på debatten.

En timme innan kommunfullmäktiges sammanträde öppnar Kaf6 fullmäktige där allmänheten bjuds
in för att samtala med kommunfullmäktiges ledamöter. Temat för Kafd fullmäktige den 16 maj 2018
är medborQardialog/inflytande i den demokratiska processen.

Nynäshamn den 26 april 2018

))

2(2)

Nicholas Nikander
kommunfullmäktiges ordförande

1(2)
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§,qnFp*mcNrNGsLrsrA
2018-05-16

Kf§76

Upprop och anmälningar om förhinder

Kf §77

Ti I I kä n na g iva nde av fu I I mä ktigesa m ma nträdet
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla
den 27 april 2018.

Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den B maj 2018.

Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 4 maj 2018.
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Kf§78

Justering av sammanträdets protokoll
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Kf§79

Avsägelser
2018/0010/102-1s

Bengt Dahlby (V) har den 24 april 2018 inkommit med en avsägelse där han
avsäger sig sitt uppdrag som suppleant i Tegeltraven Holding AB från och med den
1 maj 2018.
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Inkomna medborgarförslag

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att :

1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att Nynäshamns
kommun satsar på en syn- och hörselinstruktör till socialnämnden.

2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att lekplatsen på Frejas
Holme även anpassas för mindre barn till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

3. delegera beslutanderätten för medborgaförslag om att kommunen ordnar
med en toalett i anslutning till hamnen, järnvägsparken och tågstationen till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att man sätter upp
vägbulor på Järnvägsgatan för att sänka hastigheten till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

5. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utomhusbio i

Svandammsparken sommartid till kultur - och fritidsnämnden.

Ärendet
KS/2018/0218/061

Medborgarförslag om att Nynäshamns kommun ska satsa på en syn- och
hörselinstruktör har den 13 april 2018 inkommit från Kerstin Wahlbäck.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgaförslaget delegeras
till socialnämnden.

KS/2018/0219/061
Medborgarförslag om att lekplatsen på Frejas Holme även anpassas för mindre barn
har den 15 april 2018 inkommit från Pia Bäckström. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

KSl2oL8l0240l06t
Medborgarförslag om att kommunen ordnar med en toalett i anslutning till hamnen,
järnvägsparken och tågstationen har den 25 april 2018 inkommit från Christina

Persson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgarförslaget
delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

, )orsarrörstas )att 
-X#;:H'rtä-.1å?6rlpp raguuro, på Järnvässsatan rör att 12

sa6la hastigheten h6r den 25 api'il 2018 inkommit från Christina Persson.

Kom munfu llmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA
sammanträdesdatum

2018-05-16

Kf§82

Inkomna ärenden

) ) rl
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Medborgarförslag

Förslagsställaren 1

Kf§83

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgarförslaget delegeras

till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

KSl20t8l0246106L
Medborgarförslag om att kommunen ska ordna utomhusbio i Svandammsparken

sommartid har den 25 april 2018 inkommit från Linda Adolfsson.

Kommuns§relseförvaltningen föreslår att föreslår att medborgarförslaget delegeras

till kultur - och fritidsnämnden.
Underskrift

FTfiE
Datum

Namnförtydligande

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

r, [.xl N"j f-_l

Förslagsställaren 2

Dxtum

Namnfiirtydligande

Jag medger att mitt namn far publiceras på intemet tillsammans med mitt fiirslag

l.l'/l.lh:,rii r', ;i I i, i'.,.:Å,4iti1U ld
Konrrrrui itlyr.risen

?iilfl -il,l- I 3

06t-

Förnarln
i1*-u-:>1*r -t

Efte^rnamn !
\(rr-Wt;r.;,a: \<-

Iolkbok k-rringsadross - BaLuadt css
--l-ig'-r,v,r^.v,.eiC).-t?\.(1 7- f B

Postnurttntor och or'[

[ /tA :1 i Nl'1 i,.,a;.-, \,*(av,r,.,L
E-nost \
k:" e untu@) ) e)) a^- - c uva

Telefon

ö+öq-_6Y58q \

Fömamn Eftemamn

Folkbokftiringsadress - gatuadress Postnummer och or1

E-post Telefon

13
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Medborgarförslag

Satsa på syn- och hörselinstruktör i Nynäshamns kommun

vivill att en funktion som syn- och hÖrsel instruktör införs i Nynäshamns

kommun.Medstödfrånensyn.hörselinstruktörerkanfler

kommuninvånare fortsätta all leva självständigt, klara fler sysslor i

hemmet och vara mer aktiva i samhället. Effekten blir friskare

medborgare och bättre hushållning med kommunens resurser'

Visomstårbakomdettamedborgarförslagharolikaformerav

synnedsättningar.Vivetattdetimångakommunerfinnstjänstersom

hardenviktigauppgiftenattstödjasyn-ochhörselskadade.Dekallasi

allmänhet för syn- och hörselinstruktÖrer. En sådan funktion finns t'ex' i

vårgrannkommunVaxholmochhartidigarefunnitsäveniNynäshamn.

Hur ser målgruPPen ut?
n4ånni.t o," teier-ajtt längre och med stigande ålder får fler

kommuninvånare olika typer av syn- och hörselnedsättningar. Andelen

avbefolkningensomharenmeruttaladsynnedsättningärca1,5

procent.lNynäshamnskommunskulledethandlaomuppskattningsvis

ca 500 personer. Ett betydligt stÖrre antal har någon form av

hörselnedsättning.

En vanlig missuppfattning är att synskadade får det stöd de behöver via

stockholms syncentral som drivs av landstinget. Verkligheten är att det

måste gå ganska långt innan man kommer dit. Det krävs remiss från

ögonläkareochkraftigtnedsattsynförattfådelavlandstingets

rehabilitering. Många synskadade skulle behÖva stÖd betydligt tidigare

och även de som är inskrivna på syncentralen har behov av ett

strukturerat stöd på hemmaplan för att livet ska fungera'

Syn- och hörselinstruktörens uppEifter
Grundtanken är att stärka syn- och hörselskadades förmåga att klara sig

i sitt boende och att öka möjligheterna att leva ett så normalt, aktivt och

självständigt liv som mojligt. I ett projekt som finansierades av

Arvsfonden kon kretiserades detta i folja nde arbetsbeskrivn i n g :

. att tillsammans med personen utreda behov och göra en plan över

insatser,

c att efter behov träna dagliga sysslor i och kring hemmet,

. att träna orientering i hemmet och i närmiljön,

. att ge råd om och genomföra anpassningar i hemmiljön,

o att vidta åtgärder för att minska risk för olyckor i hemmet, särskilt

fallolyckor,

o att träna användande och skötsel av syn- hörhjälpmedel,

c att motivera till aktivt deltagande i samhällslivet,

" att vara behjälplig i kontakt med öronläkare, hörcentral, ögonläkare

och syncentral,

o att informera om kommunens stöd och service för personer med

f u n ktionsnedsättn i n g,

. att informera, utbilda och ge råd till personal inom hemtjänsten och

särskilda boenden.

Vinster på flera plan
Vi vet av egen smärtsam erfarenhet att funktionsnedsättningen gör det

svårare att få tillgång till information och att förflytta sig självständigt i

närmiljön. Det innebär också att sysslorna i hemmet försvåras och man

behöver kunnigt stöd för att få en säker och god hemmiljö. Här kan syn-

och hörselinstruKören hjälpa till att hitta bra lösningar. För oss som

individer innebär det möjligheter till Mer oberoende och ökade chanser

att leva ett mer aktivt liv.

I5 16



För folkhälsan är det också en vinst. Flera undersökningar, bland annat

från Folkhälsomyndigheten, visar att personer med syn- och

hörselnedsättningar har sämre hälsa än befolkningen i stort. Personer

med synnedsättning har t.ex. större besvär med värk, trötthet och stress

och känner sig oftare olyckliga och nedstämda. En trolig fÖrklaring är att

funktionsnedsättningen leder till en känsla av sämre kontroll över det

dagliga livet. Långvarig press av det slaget leder inte sällan till

depression och andra negativa effekter på hälsan. Den hjälp till självhjälp

som en syn- och hörselinstruKör kan erbjuda är en viktig insats fÖr att

förebygga ohälsa och iförlängningen spara resurser i kommunen.

För kommunens ekonomifinns också klara fördela. En tjänst av detta

slag är naturligtvis en kostnad i kommunens budget. Men

förutsättningarna är goda för att det redan på korl siK blir en lönsam

satsning. Det illustreras tydligt av en beräkning som heminstruktörernas

förening har tagit fram.

"Vid en 30 min insats vid frukosU kvällsmat, är hemtjänsttaxan t.ex. 620kr

per timme, vilket gör en kostnad på 31Okr per dag. Fortsätter vi då med

365 dagar blir det 1 13 150 kr för en person"

Här pratar vi inte om kostnad längre utantffi§§Ettffieftersom personen

genom vår träning tillagar sin frukost och kvällsmat själv. Med tio

perso n ers trä n i n g bI i r s u m man §§W&S-.ffi|ffiå:§l #ffi '

Framgångsfaktorer
Fokus bör läggas på forebyggande och uppsökande insatser. Om syn-

och hörsel instruktören kan agera tidigare i processen, ökar chanserna

för den enskilde att klara mer i vardagen och bli mindre beroende av

andra. Vidare behöver Arbetsbeskrivningen för tjänsten vara tydlig och

rollen inom den kommunala organisationen väl definierad. Med dessa

forutsättningar på plats finns alla möjligheter till en lyckad satsning, som

ger ökad livskvalit6 och smaftare användning av våra gemensamma

resurser.

Därför yrkar vi på att kommunen fattar beslut om att utreda hur en

funktion som syn- och hörselinstruktör kan utformas och sedan införas i

Nynäshamns kommun.
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Kommunens ansvar kontra landstingets ansvar

Landstingets ansvar
Syncentralen har ansvar för direkt rehabiliterande insatser. Det är en del
i vårdkedjan för den som drabbas av en synnedsättning. I den specifika
uppdragsbeskrivningen för Stockholms Syncentral uttrycks detta så här:

1.1 lnledning
Syncentralens verksamhet ska utgöra en länk i vårdkedjan i enlighet
med nationella och regionala riktlinjer. Syncentralen ska i samverkan
med patienten, patientansvarig läkare och övriga berörda vårdgivare,
utifrån varje professions specifika yrkeskunskap, medverka till att
patienten får en för varje individ optimal funktions- och aktivitetsnivå
genom kompenserande och förbättrande insatser. Personer med
synnedsättning och blindhet ska erbjudas möjlighet att ta del av sam-
hällsinformation och kunna orientera sig i samhället utifrån sina förutsätt-
ningar.
Övergripande målfor Syncentralens verksamhet ska vara att personer
med synnedsättning och blindhet utifrån dennes behov och
förutsättn in gar, utvecklar, återvi nner eller bi behåller bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att
aktivt kunna delta i sam-hällslivet.

Målgruppen för syncentralens verksamhet beskrivs så här:

1.2.2 Uppdragets målgrupp
Verksamheten vid Syncentralen riktar sig till personer i alla åldrar med
synnedsättning och blindhet enligt Världshälsoorganisationen, WHO:s
gällande definition.
Patient som kommer tillVerksamheten ska ha remiss från en
ögonläkare.

Det innebär att långt ifrån alla som drabbats av nedsatt syn har rätt till
syncentralens insatser. Ett av WHO:s kriterium för synnedsättning som
här används är att synskärpan på det bästa ögat inte får vara mer än 0,3.
Vivet att många har betydande besvär innan synnedsättningen gått så
långt.

Kommunens ansvar
Kommunen har ansvar för stöd och förebyggande insatser där den
enskilde bor, i hemmet och i närmiljön. lnriktningen i socialtjänstlagen är
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva och vara aktiva på
sin bostadsorl. Detta ligger inte i landstingets ansvar. Kommunen ska ge
stöd till ökat oberoende och motverka social isolering. I socialtjänstlagen
uttrycks det så här:

3 kap. Socialnämndens uppqifter:
'1 § Till socialnämndens uppgifter hör att ... genom uppsökande
verksamhet och genom att på annat sätt främja förutsättningarna för
goda levnadsförhållanden, att svara för omsorg och service, upp-
lysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till
familjer och enskilda som behöver det."

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika qrupper:
"Människor med funktionshinder":
"7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska,
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får
möjlighet att delta isamhällets gemenskap och att leva som andra."

Målet är alltså att man så långt som möjligt ska kunna leva som andra
och delta i samhället. Synskadade behöver särskilt och sakkunnigt stöd
för att det ska fungera. Det är fördelaktigt med en särskild funktion/tjänst
för detta, t.ex. iform av en syn- och hörselinstruktör. Det innebär
nämligen att kompetensen i kommunen och därmed även kvaliteten på
stödet kan utvecklas och att ansvaret blir tydligt. En förutsättning är att
rollen inom kommunen definieras väl och att det finns en bra
arbetsbeskrivning.

Syninstruktören ska alltså ge stöd och råd, som underlättar livet för den
enskilde. Det handlar om hjälp till självhjälp. Det innebär inte att
kommunen ikläder sig uppgifter som landstinget ansvarar för. Däremot är
bet viktigt med ett gott samarbete med bland annat syncentralen. Då kan
syn- och hörselinstruktören bidra till att den rehabilitering den enskilde
har fått kommer till bästa användning i hemmiljön.

.)19 20)



)

[.;:,;.,;; i r ':, is ltr»rr*ul't
ii.oIl tn unslYrt:Isen

.+[sH<,
iffitr
%-:U.§

2(2)

,"-\ 'aW''Underskrift

Medborgarförslag

Förslagsställaren 1

i,, ddb23/,rå:*v
Namnftirtydligande

r,---=--,1
lt.'.;t/./,)l

I)atum

Jag niedger att mitt namn lår publiceras på internet tillsarnrnans mcd mitt lorslag

tr'örslag

Formulera klart och lydligt det medborgarfbrslag som du vill att
kommutfullmiiktige ska besluta om. Rcicker utryntmet Jör rt)rslaget och
förslagssttillare på blonketten inte till, fortsiitt på blankettens baksida eller
på lö.rt papper.

Skriv ut, fyll i och sänd den il'yllda blanketten till:
Nyniishamns komrnun, 149 81 Nynäshamn.

Glöm cj att undcrtccl<na mcdborgarförslagct!

Vid_eventuella frågor, kontakta kornrnunstyrelseft)rvaltningen på telefon
08-520 682 13.

Informotionen som liimna,s i denna blankelt kommer att behandlas enligt reglerna i
personuppgiJlslagen.

U nderskril't

Datum

Förnamn [ , )H /.'r
Efternamn,4'fuhbt"S häko

FglJ<bok ftiringsadtess - gatuadress
't )2ff:?'t,taq'?/! (12 Postnummer och ott

/s a I f Åi,r,t.!'t ha- nnn
,,-Post - I /^-l
n fi / l(\ffil.l4 ) r'a('t l0rtailLrao

Telefon
2:72 //iF4?ga'))

1r,J ,;y."

fnq"s llalrn e'\tlo'Betoss"i{ \aa//t

af k-k /nyt r lwecl fr.r )nc{,v L/arl er -
S ! ltn,nfn. 

:,, 5' a n c/ 1å111, qu,Ui h ä s/ {-,t.
ffd ,. n,, aäf ru "c( ?,'tt 9 ysb^.n S/(a r<2

1å /r,,5 cLd Y' raycr{' ;r^ ii:o*

,inf|l r, rt+ fti barn, ia E*r4 J,a,tz

c{or.,t /ucLn inte ua!rif SlåV7 <

U?? ) ,loVVe/os'tq .

r'{rtrc ,!rr, [/c?trt fuvuc,11 rue'l //rr
bor/ d bå'nE/t(,

," l-,-El N".i f-_l

Förslagsställaren 2

Jag rnedgel att lnitt namn lär publiceras på intcrnet tillsammans med rnitt lorslag

.ro [-l n"j f-l

Förnatnn Efternamn

Folkbokftiringsadress - gatuadress Postnumrner och ort

E-post Teletbn

Namnförtydligande
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Medborgarförslag

Förslagsställaren 1

'\(.
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Clnrist-luo 'P,zr:(o

Namnftir§dligande

Förslag

Formulera klart och tydligt det medborgarJörslag som du vill att
kommunfullmrikige ska besluta om. Rricker utrwmet för förslaget och

Jbrslagssttillare på blanketten inte till, foltscitt på blankettens balaida eller
på last papper.

Skriv ut, fyll i och sänd den ifullda blanketten till:
Nynäshamns kommun, 149 81 Nynäshamn.

Glöm ej att underteckna medborgarftirslaget!

Vid eventuella frågor, kontakta kommunssrelseftirvaltningen på telefon
08-520 682 13.

Informationen som kimnas i denna blankett kommer att behandlas enligt reglerna
i DataslEddsförordningen

Underskrift

m"rrl
Datum

Jag medger att mitt namn får publiceras på intemet tillsarnmans med mitt förslag

.ru fE] N"j f--l

Förslagsställaren 2

Underskrift

Datum

Jag medger att mitt namn får publiceras på internet tillsammans med mitt ft)rslag

) )))

Förnamn
t-- !,r i r lr r,,';

Eftelnarnn
'i). r-.( ", u I

Folkbokloringsadress - gatuarlrcss
l.r ,. \ 

I. ), r('\rr,l, rr, r,, l.r-r, r

Postnummct'ooh ort

tE'ili \i,.,i,,li,lfr.rL,,r,
E-nost ' 

J '"r

ch't is Lin a otr(§n n 2lJ ,(l hoLrr.,il,ci,
Telefon

^ 0}ö -bYlntl

O-*.r-ircl*rt rir,tvr\, ,,tirLi rY\\ ii\',\.i ub i ''l\(1rr414Y'u-l /

,,ifur v.I'; l).,r\-I. n,r.r*'r, ('tl,r c1 l1ui,i :l t1 ntrrr' 
n 

' rt"

l.l1 r*'u,f.i,r -rL, lirLi ,,', ,,lJ' tri'"{]r' 1.1 ''t<" \

l;. i,"ii I ., :" ,,.. .' 1.,,,. t 1 ,i,.1,, rrh o\..r':: r-

[i,tt $rri*i iri "'tt rurcl'r'"' '*"' j41t=-L! (':'

ei\wiäv, *\rrJ[e r,'' 'i 't''ii*'4tt""' 7 'L-r[t I' "'"i '" "'^

Fömamn Efternamn

Folkbokfiiringsadress - gatuadress Postnummer och ort

E-post Telefon

Namnlörtydligande

ru l---l N"j [-l

23 24

\t"r rl"i'L*f Nrr.dVr \ "r,il'JrL'iu'"t:,,::r,,',,,!"'tl'l' r""i't

,ll.t, 
'',"'..i, 
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'. i. - ,..:, .1 ,,.
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Medborgarförslag

Förslagsställaren 1

(}»o;

Förslagsställaren 2

Underskrift

Datum

Jag medger att mitt namn fär

ru l--_l N.i [--l

c rnnl L1*.r 
'PErr.ro 

vl
Namnliirtydligande

förslag

Förslag

Formulera klart och tydligt det medborgarförslag som du vill att
kommuffillmähige ska besluta om. Rticker utrymmet for farslaget och

förslagsstdllare på blanketten inte till, fortsritt på blankettens baksida eller
på löst papper.

Skiv ut, fyll i och sänd den ifyltda blanketten till:
Nynäshamns kommun, 149 8l Nynäshamn.

Glöm ej att underteckna medborgarftirslaget!

Vid eventuella frågor, tontakta kommunstyrelseftirvaltningen på telefon
08-520 682 13.

Informationen som ltimnas i denna blankett komrner att behandlas enligt reglerna
i D ataslEddsförordningen

,.i,i

Underskrift NamnliirtYdligande

f,-Ef-l11- rd
Datum

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

ru [Xl N"j [-_l

Efter:namn

'lllt.:-f (\r,,,')

':fq::*::riillTl, iil:-lili" r
Postnummer och ot1

iir .,t :l i 'Nl ,.,.r,,11,., 1 ,..,.,.,
E-nost l-'/ ul

cL,j,s't.i, c\oc(t\. n 2 t3 0 hotr,,n.,iL .

Telefon
a+D-btt}orti

Fömamn Eftemamn

Folkbokftiringsadress - gatuadress Postnummer och oft

E-post Telefon

,., i. L.

i 
\|'' 

\"'ri

,. f- l+

,l
l,i,t € "l !.t ' ri i/r , i (

1 ir
lrl
i t", q'i.a''

^i L.r.

Namnftirtydligande

publiceras på intemet tillsammans med mitt ftirslag

25 26

.rr its H4.r,
.-- i"tlr, r,,

gjq.+s
'o,tuM$'

f ,u, ,,,ri-,. l,lr,.rt,', r ,[;il,i rr , L1 ,: cL i. r a.' 1,,' ' ,.:] r

t. n(,',cgr". {.,'åt' 5r.r'.,,-1r,4thlrilrL.,.:1..,,., ri,-.r 'L.ituL': / ''lp

i,älc* l,r -{-1",,'i',r\.. c,r,ur \ ted 0(.1, !c'ii ,i i ,1'1 .;"r'r 
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Medborgarför'slag

Förslagsställaren 1

'(L

Undersl<rifl:

WEui
D:itum

Jag meclger att tritt namn 1är publiccras på intcrnct tillsautnans rnecl nritt förslag

i, [-:] N"i f--l

Förslagsstätlaren 2

Jag rnoclgcr att mitt natntr ftår publiceras på iuLcrnot tillsatrmans mccl nlitt lirslag

r, f-*l N"j f--l

)

'1rrrl/11t.L)i\

Förslag

l;'ormulera klcut och tstdl.igt det medborgmJörslag so»t du viLl att
kommunfillmriktigc ska haslutu ont. llticker utrymmet .för.försl.ctgcl och

.förslctgsstcillore på bLcutketten inte lill,.fortiitt på l:lankellens bak.sida eller
på Löst pupper.

Skriv ut, Iyll i ooh sänd den ilyllda [rlanl<ctton till:
Nynäshamns honrmun, 149 81 Nynäsharnn.

Gliim cj att uudcrtecltna medborgarfiirslaget!

Vid evenluella lrågor', konLahta kommunstyrelse[örvaltningcn på teielolt
08,520 682_ I 3.

Informulktnenson ldmrtas i demn blulcett lconmcr att behutcllas enligt teglenm
i DaluskyddsJörordningen

E*-/-'-x*[=;
Narnnftir"tydIigantlc

) )

F1it-namn,

,L,in(L{,\
Eftemamn
a t,tr tsl

Fglkbokft ringsadress - gaLuadless

lV,ll\,\\lt:,)tL.tttt) I t l
Postnummer och ot.t ,.
l,'tti 3i fluf r, r"I.r1.rrlitr I

i;''rik',i",, ar I ui.t'ix, r {i) '81tii+ q4,,trl,i3
l'1t, t, ,i

t)tornL'ttt t rsi C "i 3v,t t 1öt\n1n4 3 lpart'E.c.rt

5C,r"r1YY161l'11 c (.

. )n(t 'fl'ttr^ &t't rTiirt'tr'1r'r
"u'LiP )tt{Lrtt\ (;L( vt;"

thngt i tt ffl't 3tntt.

ör*L("01{.

otä, 6l{t- o\r

romamnr. .fl,{_.\ Efterna*rffi'15 
bero1

Folkbok Iörinesadi csi - sal un(lrcs!

i.';, ..{i . I" .[. ,. vi.r \ /
Postnuurmet o-ch ort t-'
\,.1!1 
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Kommu nfullmäktige

tg*F"P.mGNrNGsLrsrA
20 18-05-16

Kf§ 84

Meddelanden

Dnr KS/2018/0i90/009-1
Den 25 april 2018 § 87 antog kommunstyrelsen Instruktion för kommundirektör i

Nynäshamns kommun med tillägget att "kommundirektören bör närvara vid
kommunfullmäktiges sammanträden",

Dnr KS/2018/0001/009-143
Den 26 april 2018 fick kommunfullmäktige in en inbjudan till projekt och konferens

om kommunala koldioxidbudgetar.

,!\j"J\:.| , I

ffi Nvnäshamns
sLJ t<ömmun

Kom mu nfu llmä ktig e

5g*.,tP,,mcNrNGsLrsrA
2018-05-16

Kf§8s

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
komm u nstyrelsens förvaltn i n g före fu I lmäkti ges
sammanträde får väckas, samt behandling av frågor

29 30



Nynäshamns
[<ommun

Kommu nfullmä ktige

**,,E"?.mGNrNGsLrsrA
2018-0s-16

Kf§86

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

KS/2018/0014/101-1 1

Marcus Svinhufuud (M) har den 22 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) om ärendehanteringssystem.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt.

)

i(YNIÄSI-IAMNS I(OMÄAUN
l(orl nr unslyrelset-t

?01[} -CI3- 2 2

Drrt
8/.ro,'./roi-tt

(r"
i'-(:e1,.

Interpellation om ärendehanteringssvstem

Till Kommuns§relsens ordfiirande

Det har på sistone dykt upp an del frågor i debatten i fullmiiktige, och i andra sammanhang,

där beslut som fattats i full-rnäktige inte verkar ha genomftirts. Det ör'efaller som att besluten

fastnat någonstals, och varken genomfors eller ftiljs upp. Det gör att fullmiiktige kan ha

anledning att misst?inka att de demokatiska beslut som vi fattar inte alltid fär den effekt som

är avsedd. Vi har nyligen sett att det ska infiiras internkontrollplaner och då och då får vi se en

balanslista presenteras. Så det finns en del ansatser till en ökad kontroll och uppfiiljning,
vilket är positivt.

Men det väcks ändock &ågor om vi har ett tirendehanteringssystem, och i så fall hur det

fungerar i pratrdiken? Syftet med ett sådant system äirjujust att siikerställa att beslut åtgåirdas

octr fiiljs upp. Från större beslut ftan kommunfulhnåiktige, till mindre iirenden som ska

genomfiiras.

Ett exempel ä ett beslut som fattades i fullmåiktige angående deltagande i projektet Matlust,
som det vore intressaflt att veta om det genom{örts. Förslaget kom från styrande treklöver,

efter en motion från Moderatema. Sittande treklöver ftiredlog Matlust fi'amfiir att sätta

konkreta mål fiir andelen ekologisk mat. Det tir dock oavsett inhessant att se om beslutet
genomförts eller ej.

KF § 129 - (2016) - Attsats *i4r 1V7a äshamns kommun deltar i EU'projeldet Math*t i
samverlmn med Södertiilje lcommun i syfte att ölca anvåndandet av ekologiska livsmedel inom

motionens punkter 3, 5 och 6, samt attvi, Iilcsom Yiixjö kommun, utreder en policy vad som

avses med niirproducerat oclt därmed anse punkterna 3, 5 och 6 besvarade.

Ett annat exempel iir runstenen som placerades vid infarten till Nynäshamn i samband med

invigningen av den nya infarten. 2012 beslutade fullmäktige att bevilja ett medborgarftirslag

om att flWa runstenen till en plats där den gick att beskåda, och beundras av medborgama.

Diirfor skulle jag vilja ställa foljande frågor till Kommuns§relsens ordforande:

r Har Nynäshamns kommun ett iirendehanteringssystem?
o Om nei, valör inte?
. Har Nynäshamns kommun blivit partner i projektet Matlust?
r Har kommunen "uhett en policy vad som avses med nåirproducerat"?
o Har runstenen flyttats enligt beslut i fulknäktige?
. Finns det anledning att kommunfullniiktige ska vara oroliga for att andm beslut som

fattats inte åtgärdats/genomfiirts?

Nvnäshamn 2018-03-2l.

fi1+t ts,n l, i".('4{"', \
Marcus Svinhufuud
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,l:{ Nunnrhu.n,
J,l k6mmun

201 B-05-02

Svar på interpellation om ärendehanteringssystem

Marcus Svinhuf\,ud (M) har ställt sex frågor till mig om hur kommunens
iirendehanteringssystem fungerar i praktiken. Jag vill börja med att tacka för
interpellationen.

Fråga 1: Har Nynäshamns kommun ett ärendehanteringssystem?

Svar: Ja.

Fräga2: Om nei, varför inte?

Svar: Se svar ovan.

Fråga 3: Har Nynäshamns kommun blivit partner i projektet Matlust?

Svar: Kommunens niiringslivschef arbetar på ft)rslag om hur samverkan med
Matlust skall se ut framåt. Samtal fi)rs om hur och vad kommunen och Matlust
skulle kunna göra tillsammans. Under tiden deltar representanter från kostenheten

i av Matlust anordnade seminarium som åir relevant fiir verksamheten och
prenumererar på nyhetsbrev fran Matlust.

Fråga 4: Har kommun "utrett en policy vad som avses med
närproducerat"?

Svar: Arbetet med att ta fram policy ftir vad som iir nåirproducerat har ännu inte
påbörjats.

Fråga 5: Har runstenen flyttats enligt beslut i fullmäktige?

Svar: Enlig1 beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer flytt av
runsten till en mer tillgiinglig plats norr om väg 73 att ske i anslutning till att ny
gång- och cykelbro som kommer att leda fiån Hammarhagen till Karlsta star klar.
Tills så har skett linns Zirendet på miljö- och samhällsbyggnadsniimndens

balanslista samt kommunstyrelsens balanslista som följs upp två gånger om året.

2(2)

Fråga 6: Finns det anledning att kommunfullmäktige ska vara oroliga för att
andra beslut som fattats inte åtgärdats/genomförts?

Svar: Kommunstyrelseftirvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut
som iinnu inte iir verkst2illda, en så kallad balanslista. Balanslista ft)rs ftir att
siikerstiilla att de beslut som fattas också genomförs på ett snabbt, pålitligt och
rättssåikert sätt. Att så sker har kommunfullmiiktige informerats om, aktuell
balanslista har även redovisats för kommunfullmåiktige.

Med det vill jag ftamftra mitt och kommunstyrelseftirvaltningens tack fiir
möjligheten att informera om kommuns§relseförvaltningens arbete med frågan.

Med

Kommunstyrelsens ordftirande

Posladress BesÖksadress

149 s1 NYNÅSHANlN stadshusplatsen 1

T€lelon Telelax

08-520 680 00 vx 08-520 140 0BFloravågen 6 829-9158 63 45-3 a aM.nynasnamn.gu 34
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Kom munfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA
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Kf§87

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

KS/2018/0014/101-15
Harry Bouveng (M) har den 29 mars 2018 inkommit med en interpellation ställd till
kommuns§relsens ordförande Patrik Isestad (S) angående diverse löften.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt,

t.i i' i'.i i:,1 i-i rriri i'.i L l,,,,i Mrvi i I irl
i(lll rnrns i)rreIseir

?i)lri "[i.]- 2 il

fryteqpeilation,lng" div. "

Till kommunstyrelscns ordftirande

Vid inledningen av innevarande mandatperiod ställde jag en interpellation till din ftjreträdare
om det s.k. 30-punttsprogrammet som utgjorde de löften man under den perioden hade ställt
ut till medborgarna. Bn snäll tolkning av de aktuella löftena visade att 4 av 30 löftcn kunde
sägas vara uppfyllda och att 12 sL. möjligen hunde sägas vara uppfyllda till viss del, medan 1 3

löften inte var infriade alls.

Detta avsl«äckte dock inte den nya trehlövern från att ge sig in i löftesbranschen och nu med
ett löftespaket som utökats till 35 punkter. Då vi nu går in på spurten i den nu aktuella
mandatperioden, harjag titlat lite närmare på dessa löften och försökt att göra någon slags
bedömning av huruvida Ni lyckats inllia Era löften till hommuninnevånama.

För att bättre illustrera läget harjag valt att använda färger i min bedömning av
löftesuppfyllelsen.

Färgförklaringar:

l i;i',|l l,ilil,:i rl| riiri,i.,lll
tilrrr : ll.: rr, l;: ;, ,, i

liilit i,rillct rir irrl.,: ulr|ll,lll

2.

I(omururen ska im'ätta ett kontaktcenter för atl utveckla servicen till kommunens itlvånare
och Iöretag.
Kornr.nuner ska valir r:n aktiv lralt rLred att törverkiiga besöl<snär'iugsstr:ategin. bl.a. genom

att utveukla hamnor]uådet och ta sitt ansvar f-ör at1 komrnrmen ska upplhttas soin en

väll<onrnamle deslinatiorr. -L,äge - Något tveksrmt, j vilken trtstliielming nzigon

utvi:ckling av hiirnnonuåclel sketl r.rndel perioden.

Nynäshamns konrnun placetas på topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking, vad gäiler
kommunens service och bemötande till företagare.- Läge - Nynäshamn ligger på plats

222 av 290 i den senaste rankinglistan (20 1 7

Lnnilsbygclsr"rtsholt inr:iittas lör att ta [i:am en sarnrntrnhålleu trclr överglipanrle kornrntLnal

strategi ltir Ianclsbygrlens utveckling (giillantle nliLir:rgsliv. saruhä.llsservice. miljö.
rraturvärcl^ hål1bar utvecklirlg sarnt malfiågerr: m.ru.)- l,äge lJtskott inrättat meu stratcgin
saloras och sl<a uu i stlillet vävas in i konrrnarde övelsililsplau
Nynäshamnsbostäder ska bygga minst 200 hyresbostäder i olilca delar av kommunen

nya moderaterna I centralgatan 6

i N'näshm 
I ias lz *"rÄrrort
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7. Ivlinst 400 bostäder skapas av privatabyggbolag i hela kommunen.

8. (l:ntlrunlyfi genolrfiirs i Ösnr,r och Spirrgbr',, [-äge r (lentrLrmlylt hat påbörjets i Ösmt
r)lrrl irrlc i Spiirruhn,.

9. Kommunen ska höja standarden på kommunens bil- gång och cykelvägar
10. Kortrmuuen ska vara en aklir, llravställale på S[, crcir statcn ]i)t' ftitbiittlad koliektivtrafik

och irfi'astluLtur i ht:la lionrmunen - l)etta mål iir i pLincip omöjligt a1t ri.räta, tnen låt med

viitvillig syn. ses som clel vis upptyllt.
i 1. Fler och stön'e infartsparkeringar för cyklar och bilal skapas i kollektirtrafiknära lägen.

12. Främja och höja trafiksäkerheten ltings v225 och Segersängsvägen i samarbete med

Tratjkverket. Planering för en gang och cykelväg mellan Ösmo och Sorunda påbörjas i
samarbete med Trafikverket.

I 3. Fortsäft t'örbättra skolresultaten - Andeien elever som når målen i alla ämnen ska vara en

av de tio bästa i länet
I 4. lvtatcn sont ser:verfls skall vata närproducerad, minst 259/o av livsrredlen skall vala

ekoJogisl<a. tilcr tillngningsltöti byggs vid reuovering eller nylryggrtation
15. .Aktivt arbete med Operation Giftfii förskola med målsättnir:rgen att ltirskolorna skall vara

flia fiån giftiga raaterial. I ett första steg fokuserar vi på leksaker och den inre miljöir.
16. Utveckla konceptet lovskola för att hÖja studieresultaten i grundskolan

1 7. Fullftilja arbetet med lT-utvecklingsplanen.
18. Ta tram en kvalitetsutvecklingsplan ftir kommunens förskolor
19. Utveckla stöd till bam med neuropsykiatrisk funhtionsnedsättning
20. Konununen arbetar aktivt för att det startas fler YFl-ulbildningar, samt att det erbjuds fler

irögskolekurser på distans

21. Utveckla samarbetet rrellan skola och näringsliv
22. Trygghetsboende som idag håller på att utvecklas i Nynäshamn ska också etableras i

Ösmo och Sorunda i samarbete rl.ed något bostadsföretag

23. Mölesplatser för + 65 ska utvecklas i Sorunda ocli Osmo

"1.7. lvtinska lbssilbtänsleiinvänctrrirgen och urr:dvcrl«r till iikad Lrloduktiofl av [öLuyelsebrr

cnergi i kotltlunt--tr
28. Utveckla Stora Viira kalkbrott som natur- ooh rekreationsonr'åde
29. Minska enskilda avlopps negativa påverkan på miljön
.3 il. Bcvar:a l<oututuretts v2i rclcl.Lrl la od lirrgs- och sliogslnark

32. Rr-rsta upp och utveckla anläggningal för idrott och rel«eation. Även naturleder,

motionsspår och filuftsbad slcall vara lättillgängliga och ha tydlig skyltning
33. Utveckla och öka tillgången till Nynäshanrns kulturliv exempelvis med fler mobila

lösningal
34. En Kulturplan arbetas fratn
J5. Korrceptet Rik Fritid utvcckias

Jag frågar dåirför:

e Delar Du min uppfattning om hur de 35 löftena uppfyllts?
o Anser Du i så fall, att det iir godkåint att enbart 3 av 35 löften uppfyllts under den

mandatperiod 1öftena avsåg (2015-2018)
o Hur blir det med de återstående löftena? Kvarstår dessa som löften om Du och Ditt

parti skulle fä behållamakten i Nynäshamn efter höstens val.
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Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till
miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
DanielAdborn (L) om gång- och cykelväg utmed väg
542 mellan Grödby och Sunnerby

KS/2018/0014/101-17
Lena Dafgård (SN) har den 23 april 2018 inkommit med en interpellation ställd till
miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) om gång- och

cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Daniel Adborn (L) har besvarat
interpeltationen skriftligt. Svaret kommer att skicl<as ut till kommunfullmäktige den 7

maj 2018.

201 B-05-02

Svar på interpellation om diverse lötten (ll)

Harry Bouveng (M) har stillt tre frågor till mig om hurvida Treklövems - S, L
och MP - gemensarnma 35-punktsprogram för mandatperioden iir uppfyllda.

Jag vill börja med att tacka ft)r interpellationen.

Fråga 1: Delar du min uppfattning om hur de 35 löftena uppfyllts?

Svar: Nej.

Fräga 2: Anser du i så fall, att det är godkänt att enbart 3 av 35 löften
uppfyllts under den mandatperiod löftena avsåg (2015-2018)?

Svar: Omöjlig fråga att svara på med hiinsyn till svaret ovan.

Fråga 3: Hur blir det med de återstående löftena? Kvarstår dessa som
lötten om du och ditt parti skulle få behålla makten i Nynäshamn efter
höstens val?

Svar: Det 35-punktsprogram som här refereras till iir den plattform som ligger till
grund ftir Treklöverns överenskommelse om samarbete fram tiIl val 2018.

Vad som håinder i valet kan vi i dag bara sia om, men om S, L och MP fär ftirnyat
ftirtroende att ta ansvar ftir kommunens utveckling så fortsätter vi givetvis att

arbete ftir att Nynäshamn och nynäshamnama tryggt skall kunna möta framtidens

utmaningar på båista sätt med en positiv och hållbar utveckling och tillviixt.

Med det vill jag framföra mitt och Treklövems tack ftir möjligheten att informera

om vi arbetat under mandatperioden.

Kommunstyrelsens ordfiirande

Telefon Teelax Bankg ro Plusciro

08-520 680 00 vx 0r 140 0B 829-9'1{ 63 45-3 2 oM.nynasnamn.se

ruea-ylnrg$§a1lg

,',;fra:-/
Patrik Isestad (S)

149 81 NYNÄSHAMN Stadshusplatsen 1 Floravägen 6 40
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Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande tillika kommunalråd Daniel Adborn
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Västerby 2018-04-21

Interpellation angående kommunfullmäktiges beslut
2012-05-09 beträffande Sorundanet Nynäshamns
kommunpartis motion om gång- och cykelväg utmed väg 542
mellan Grödby o€h Sunnerby

Bakgrund

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkom med en motion 2010-08-09, (se bilaga
1), om att Nynäshamns kommun skulle ta ansvar för att det byggs en gång- och

cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby. I motionen föreslogs att
kommunen i första hand skulle arbeta aktivt för att hitta lösningar på finansiering
genom t,ex. Trafikverket, EU-bidrag alternativt att kommunen finansierar en

utbyggnad. Vi påpekade att trafiken ökar på väg 542 och att trafikanterna ofta kör för
fort, Det medför inskränkningar i rörligheten för oskyddade trafikanter som bor och rör
sig i området. Sedan motionen skrevs och behandlades i fullmäktige 2012-05-09, har
bl,a. lastbilstrafiken ökat markant med fler transporter till och från Trollsta grusgrop

och utfyllnad av det gamla grustaget i Norr Enby för bostadsbebyggelse, vilket gör
motionen ännu mer angelägen. Trafiken till Norr Enby beräknas pågå i ytterligare minst
två-tre år.

Enligt vår kommuns gång- och cykelplan, som antogs av fullmäktige 2007 och som
reviderades och kompletterades med en åtgärdsplan 2011,1 står det att prioriteringen
ska vara följande (s. 3):

1. Barnens skolresor
2. Arbets- och serviceresor
3. Regionala stråk
4. Rekreationsresor

thttps://www. nynasham n,se/download/18.5 1fab95 I 149ceab29f6e76/ 1462966828474/ Go/oC3o/o

A5n g-olo 20och% 20 cy kelplano/oao20 1 1' pdf

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Olika delar av den här gång- och cykelvågen finns också med i prioriteringslistan i

Gång- och cykelplanen, (se bilaga 2). Gång- och cykelvågen utmed väg 542 skulle
betyda mycket för alla i Grödby och Sunnerby/Spångbro, men kanske fr.a. förjust
barns skolresor, som ju enligt enligt gång- och cykelplanen ska prioriteras. Om gång-
och cykelvägen byggdes, skulle många elever i Grödby kunna cykla till och från skolan i

Sunnerby och även få möjligheter att kunna tråffa kompisar och kunna transportera sig
mer självständigt, om de inte behövde passa busstider, Busstrafiken är ju som bekant
ganska gles på landsbygden och det är dessutom bra för folkhälsan att cykla i stället
för att åka buss eller bil.

Beslut i fullmäktige 2012-O5-O9

Fullmäktige fattade följande beslut 2012-05-09 :

1. Uppdra åt miljö- och samhållsbyggnadsnämnden att kontakta markägare
längs den aktuella sträckan samt att utreda förutsättningarna för att
bygga en gång- och cykelväg utmed länsvåg 542 mellan Grödby och
Sunnerby.

2. Motionen anses besvarad.'z(se bilaga 3)

Dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen (S) gjorde också följande
protokol lsa nteckn i ng :

"Vi vill göra fullmäktige uppmårksamma på att kontakter med fastighetsägarna togs
redan 2005 i ärendet, men att det vid det tillfället inte gick att komma överens med
samtliga fastighetsägare. "3

Sorundanet Nynäshamns kommunparti tog reda på vilka markägarna var och skrev ett
brev till samtliga markägare, där vi bjöd in till ett öppet möte med markägare, politiker
och kommuninvånare i Sorunda bygdegård, (se bilaga 4). Mötet var välbesökt med ca
50 deltagare och det framkom tydligt att markägarna inte ens hade fått någon fråga
om de kunde tänka sig att släppa till mark för gång- och cykelvägen, (se bilaga 5).
Dåvarande ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillika kommunalråd
(FP)a, ställde i utsikt att den efterlängtade gång- och cykelvägen skulle kunna stå
färdig redan 2014, (förra valet).

Så blev det inte och denna gång- cykelbana saknas fortfarande. Vi ser det som
anmärkningsvärt att fullmäktiges beslut hittills inte genomförts, trots att det ärfem år
sedan beslutet fattades. Undertecknad har efterfrågat återrapportering till fullmäktige
flera gånger utan att få svar, då balanslistan med beslut, som ej ännu är verkställda,
har behandlats ifullmåktige, (se bilaga 6: senaste balanslistan från oktober 2017).

'zFullmäktiges protokoll 2012-05-09, s. 14, Kf § 140.
3 Fullmäktiges protokoll 2OL2-O5-A9, s. 14, Kf § 140.
4 L idag,

D A'dkorn
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Mot bakgrund av ovanstående, önskar iag ställa följande frågor till
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

1a. Har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomföft fullmäktiges uppdrag
och kontaktat markägarna utmed väg 542?

lb. om så är fallet, när skedde det?

1c. Om så är fallet, hur ser sammanställningen ut beträFfande deras svar?

2a. llar utredning av förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg
utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby genomförts?

2b. När genomfördes utredningen?

2c. Vad har utredningen kommit fram till?

3. I Balanslistan står det: "Utredning behöver upptas på nytt med besked om

förutsättningar för finansiering av åtgärden. Uppdrag att förhandla har legat hos

mex". Vad innebär detta?

4a. I Balanslistan står också: "stadsmiljö är i kontakt med msn för att få Harhet
i om uppdraget fortfarande är aktuellt". Vad är svaret på denna fråga?

4b. Om svaret är att uppdraget fortfarande inte längre är aktuellt, när fattade
fullmäktige beslut om att dra tillbaka uppdraget?

5. Blir det någon gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och
Sunnerby och i så fall, när blir den färdig?

Bilaga 1: Sorundanet Nynäshamns kommunpartis motion om gång- och cykelväg utmed väg

542 mellan Grödby och Sunnerby.
Bilaga 2: Utdrag ur vår kommuns Gång- och cykelplan, (2011), planerade åtgärder Grödby, s.

27-28.
Bilaga 3: Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll, 2012-05-09, s' 14, Kf § 140'

Bilaga 4: Sorundanet Nynäshamns kommunpartis inbjudan till öppet möte 2012-05-30 om
gång- och cykelvägen utmed väg 542.
Bilaga 5: Artiklar i Nynäshamns Posten om mötet mellan politiker och markägare,
Bilaga 6: Balanslista över ännu ej verkställda beslut, reviderad 2017-10-06.

) )--- -". *.-*s

^tet 
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Tarrrctö§

Motion

Kom mu nfullmäktige
Nynäshamns kommun

I http://www.botl(yrka.se/rnitjo-boende/tmlikochvagal'/trafiksakerhet/
7 http://rvwrv.haninge.se/sv/Bygga-Bo/Gator-och-trafik/Trafikplanering/Cykelplan/

Sorundanet Västerby Pl 4474 L37 94 Norra Sorunda Tel 0708-92 17 50 kontakt@sorunda.net
sun'u,rr,,,:r är den nytänkande lokalpolrLiska l<ralten Nynajshamns komrnJn. Vi frrns i komrunfullmäktige sedan
2006, har en humanistisk grundsyn och vårnar demokratin, Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens
unika möiligheter ) positiv utvecl(lir 

lbåde 
landsbygd och stacl. Besök rvwry.sorililda.ilcl

Sorunda den 9 augusti 2010

Motion angående byggande av gång- och cykelbana utmed
länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby

Bakgrund

Trafiken på länsväg 542 ökar alltmer och särskilt farliga för oskyddade trafikanter är de last-
bilstransporter med grus som går från Trollsta grusgrop. Det har t.ex. hänt att en lastbil har
kört in i staketet runt skolgården vid Fagerviks skola. Även den grupp motorcyklister, som inte
respekterar trafikreglerna och använder denna våg och andra vägar i området som racerbana,
utgör en särskilt stor fara för oskyddade trafikanter. Hastighetsbegräsningen pä den aktuella
sträckan är 70 km/timmen, med undantag för några enstaka sträckor t.ex. vid Fagerviks skola.
Det är dock inte ovanligt att det i stället körs 90-120 km/timmen eller mer på dessa 70-
sträckor. Det är därför helt olämpligt att gå eller cykla mellan Grödby och Sunnerby, vilket in-
nebär allvarllga inskränkningar i rörligheten för dem som bor i området, särskilt för barn och
ungdomar, som inte har tillgång till bil. Enligt Samrådshandling Översiktsplan för Nynäshamns
kommun 2010, står det också tydligt: "Barnens möjligheter till att ta sig till skola, kamrater
och olika fritidsaktiviteter på landsbygden behöver stärkas genom säkra gång- och cykelvä-
gar." (sidan 125) och en liknande formulering finns även på sidan 11 i stycket "Barnen i

främsta rummet".

Det är visserligen Trafikverkets ansvar att bygga gång- och cykelbanor på landsbygden, men
pengarna räcker inte till på långa vägar. Kommunerna måste därför ta egna initlativ och ett
bra exempel på ett sådant är att Botkyrka kommun precis har byggt en gång- och cykelväg
mellan Vårsta och Botkyrka golfklubb i samarbete med Vägverket. Till sklllnad från Nynäs-
hamns kommun, anser Botkyrka kommun att: "Kommunen har ett övergripande ansvar för
trafiksäkerheten i kommunen. Det omfattar inte bara vägar, gång- och cykelvägar, övergångs-
ställen och andra fysiska anordningar utan också att sprida information om trafiksäkerhet till
såväl vuxna som barn."1 Ett annat exempel på en kommun som arbetar aktivt för att kommu-
nen ska bli en cykelvänlig kommun är Haninge kommun, som alldeles nyligen har antagit en
ny cykelplan, Cykelplan 20102. Planen, som gäller en 20-årsplanering, innebår att Haninge
kommun planerar att satsa 130 miljoner på cykelvägar, om allt genomförs. Denna satsning
gäller inte bara tätorten utan också landsbygden. Nynäshamns kommun har hittills ensidigt
hävdat att byggnation av gång- och cykelvägar överallt utom i tätort, är Trafikverkets ansvar.
Det är visserligen riktigt i sak, men det finns ingenting som hindrar en kommun från att bygga
en gång- och cykelväg på landsbygden.

CIrl /

Lena Dafgård
il\l \i ,/. I
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Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommu nparti
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Sorundanet är medvetna om att det är ovanligt många markägare på den angivna sträckan.
Samtidigt är frågan så viktig för dem som bor i området, att det är väl värt att lägga ner ar-
bete på att lösa markfrågan, Eftersom det gick att få alla dessa markågare att ge tillstånd för
de vatten- och avloppsrör, som lades ner för ett par år sedan, bör det också vara genomför-
bart att komma överens med markägarna om att bygga en gång- och cykelbana. Det är sna-
rare anmärkningsvärt att man inte planerade för gång- och cykelbana samtidigt som rörled-
nlngsarbetena pågick. Det hade sparat mycket tid och pengar. Sorundanet är också inför-
stådda med attdet kan bli vissa problem med utrymmet för en gång- och cykelbana t,ex, vid
Fagerviks skola och Sanda, men även om detta inte skulle gå att lösa på denna begränsade
del, skulle trafiksäkerheten och rörligheten^bland barn, ungdomar och vuxna i området ändå
öka högst väsentligt, om det byggdes en gäng- och cykelbana utmed den övriga delen av
lånsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby,

Syfte

Syftet med att bygga en gång- och cykelbana utmed länsväg 542frän Grödby till Sunnerby är:

. att barn och ungdomar ska kunna gå och cykla på ett såkert sätt t.ex. till Sunnerbysko-
lan och Kyrkskolan, till Sorundas fritldsgård, (som skulle kunna utnyttjas mycket mer,
om ungdomarna kunde ta sig dit på egen hand utan attvara beroende av bussarellei
att föråldrar skjutsar dem) samt till träningar i Sunnerbyhallen

. att barn, ungdomar och vuxna ska kunna gå och cykla på ett säkert sätt m^ellan Grödby
och Sunnerby, vllket innebär en ökad frihet, då det idag år för farllgt att gå och cykla
på länsväg 542.

. att barn, ungdomar och vuxna ska bli mindre beroende av biltransporter, vilket är bra
för miuön

. att främja ett folkhälsoarbete genom att barn, ungdomar och vuxna kan gå och cykla i

stället för att åka bil eller buss

. att knyta ihop delar av Sorunda som är utpekade som utvecklingsområden i det nya
förslaget till Översiktsplan, dvs, Trollsta/Grödby, Fagervik, Sunnerby och Spångbro.

. att det ska vara en del i projektet Håltbart resande, vilket har inriktats på priorltering av
hållbart resande i samhällsplaneringen till fördel för bl.a. gång- och cykelvägar, Pro-
jektet drivs i samarbete med de tre grannkommunerna Huddinge, Botkyrka och Söder-
talje. projet<tet kopplar både till kommunens miljömål och folkhälsomå|.

. att anknyta till den gång- och cykelbana som ska byggas mellan Trollstamalm och
Grödby

. att anknyta till den gång- och cykelbana som finns i Sunnerby och som sedan fortsåtter
till Spånqbro

. att anknyta till gång- och cykelbanan mellan Spån-gbro och Ösmo, som Sorundanet har
motionerat om ochdärigenom också till regionstråk Nynåshamn utmed väg 73. vilket
öppnar nya möjligheter för cykelturism i Nynäshamns kommun.

Yrkande

Sorundanet yrkar:

- att kommunen tar ansvar för att det byggs en gång- och cykelbana utmed länsvåg 542
från Grödby till Sunnerby

- att kommunen i första hand arbetar aktivt för att hitta lösningar på finansierlngen av
ovanstående gång- och cykelbana genom t.ex. Trafikverket, änsåkan om EU-bldrag etc.
I andra hand, om inte det finns andra möjligheter till finansiering, får kommunen sJälv
finansiera gång- och cykelbanan,

För Sorundanet

Lena Dafgård
Fu llmäktigeledamot
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Enligt fdrteckning

övilsanäNaråndo lJnligtftirteckning

Ulsos åttjustera Patric Lindgren, (I(D) och l{eleno A Jonsson, (M)
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Samnflnhådosdalom

2012-05-09
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Akten

Msn
Lena Dafgård

Kf § 140

Svar på motion om byggande av gång- och cykelbana
utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby

Ärendebeskrivning
I en motion till kornmunfullmäktige från t ona Dafgård, Sorundanet, daterad 9
augusti 201 0, ftileslås att Nynäsharnns lcomrnun tar ansvar. ftir att det byggs
gång- och cykelbana utmed länsväg 542 mollan Grödby och Sunnorby samt att
korumunen i ftirsta hand arbetal aktivt ftir att hitta lösningal på finansiering
genom t ex Trafil<verket, EU-bidLag alternativt att l(ommuncn finansiemr en
utbyggnad.

MotionäLen påpokal att tra{ihen ökar på liinsväg 54?" ooli fordonstrafil<anteflra
ofta kör ftir fort. Enligt rnotionären medfijr trafiken inskrtinkningar i rörligheten
ftir oskyddade trafil<antcl som bor och riil sig i ornrildet. Motionärcn anser att
kommunen rnåste ta initiativ till att bygga en gång- och cykelbana mellan
Cddby och Sunnerby.

Remiss
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 januari 2012, §21 all
ftireslå kommunstyrelsen förcslå kommur, ftlllmäktige att motionen anses

besvarad och atl. {örvaltnirii,pn får i uppdrag att kontakta marhägate längs den
al«uella
sträckan samt att utreda förutsättningama för att llygga en gång och cykelväg
utmed länsväg 542 mellan Grödby och Suunerby.

Nämnden koustaterar att tmfiksäkerheten på gator och vägar i kommunen är
mycket viktig oavsett vägtyp, väghållare och vägons läge. I ltontal<t med
Trafikvelket påtalar kommunen kontinuerligt säkethetsbristor, i de fall de inte
redan är kärda, diskuterar olika utformningar och linansieringar. Kommunen

söker varje år medfinansiering från Tlafikvelket Iär olilca
hafiksäkerhetshdiande objekt på det kommunala vägnätet,

Justerlngens
plålsoch lid

Underskrlllor
Sel«eterar€
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendst den 1B aprit 2012, § 1 12.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I(ommunstyrelson ftjreslår konlnunfirllmäktige besluta

1. Uppdra miljö- ooh samhällsbyggnadsnänrnden att kontakta ma(ldgare
längs den aktuella stråickan samt att utreda fiirutsättningarna för att
bygga en gång och cykelväg uhned länsväg 542 mellan Grödby och
Sunnerby.

2. Motionen anses besvarad.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Ordldtanden (S) lämnar följande protohollsanteckning:

Vi vill göra fullmäktigc uppmärksamma på att kontakter togs med
fastighetsägama redan 2005 i är'endet, men att det vid det tillfiillet inte gick att
komma överens med samtliga. fastighetsågare.

Yrkanden

Leil'Stenquist (FP), Anna tjungdell (S), Hauy Bouveng (M), Eva l)anstedt
Ilranting (MI') och Whille Ifurlsson (S) yrkar bilhll till komtnunstyrelsens
ftirslag.

Lena Dafgård (SN) och Dick Larsson (C) yrkar bifall till motioncn,

Propositionsordning

Ordfltranden (S) ställer törslagen under poposition och finner därefler att
l<ommunf'ulhnäl<tige beslutat i enlighet med ltomtnunstyrelsens Itirslag.

UMoosb4tyrkande

( 
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SAMMANTRÄDHS PROTOKOLL
SammankAd6sdatum

2012-05-09 srda

t4(23)
I(clul,tuqrult MÄK'uGI SAM|UANTRÄnrSpROrOXOtt

Samm6nlråd63datum

2012-05-0g sida

13(23)

r«§ r40

Gång- och cykelbanor är viktiga och bidrar törutom till ftrbäthäd
trafiksäkerhet och mitjö till iikad tillgänglighet och rörlighet tul oskyddade

trafikanter. I ftirsta hand bör stråk som gället'barns skol- och fridsresor samt

vuxnas arbetsresor priotiteras. Sträckor som är utpekade sotn regionala stråk

har också hög prioritet.
Utbyggnad av gång- ooh cykelbanot ufined det statliga vägnätet är i ftirsta

hand err uppgift ftil Trafikverlcet. Önskemålen åit många, i Nynäshamns

komnun och övriga kommuner i länet, Prioritering gör's i samråd med

Trafikverket, komrnmerna och länsstyrelsen och priotiterade objekt tas upp i

"Länsplan 1ör rcgional transportinfiastruktur i Stockholms län". Motsvarande

prioritering för åtgärder längs komrnunens gatunät linns i kommunens Gåtrg-

ooh cykelplan och Tillgänglighetsplan som finns att läsa på Nynäsharnns

kommuns webbplats: www.nvnashamn.se/trafi kochvaear. Kommunen bör i
fiirsta hand åtgäda och finausiera de brister och behov som finns på det

kommunala vägnätet utifrån den prioriteling som Iimrs i komrnunen gång-

ooh cykelplan samt tillgänglighetsplan.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
i(ommunstyrelseförvaltningen har ingen arutan uppfattning än miljö- och

samhällsbyggnadsuämndens bedömning, Därrned ftireslål {:lirvaltningen att

motionen ska anses besvarad och att miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden

Iär i uppdrag att kontakta markägarc längs den aktuclla sträckan samt att

utrecla lörutsäuningarna för atf bygga en gång- och cykelväg utmed länsväg

542 rnellan Grödby och SunnerbY'

Barn- och utbildningsnärnnden har behandlat ärendet den 29 mars 2012 § och

beslutat

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Förslag till heslut
I(ommunstyrelsens atbetsutskott ftireslfu kommurtstyrelsen f'öreslå att

kommunfullmäktige beslutar

1. Uppdra miljö- och samhällsbyggnadsnämrtden att kontakta markägare

längs den aktuella sträckan samt att utleda ftirutsättningarna ftir att

bygga en gång och cykelväg utmed liinsväg 542 mellan Grödby ooh

SururelbY.

2, Motioncn anses besvarad.
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Sorunda 20L7-O5-26

Bäste markägarel

Mitt namn är Lena Dafgård och jag år partiledare för lokalpartiet Sorundanet, som finns i

kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun sedan valet 2006,

Jag skriver tlll Dig i den angelägna trafiksäkerhetsfrågan gång- och cykelväg, GC-väg, meltan crödby
och Sunnerby. Kanske har Du redan fått denna information direkt i Din brevlåda eller genom att läsa
vår annons i Nynäshamnsposten, se bilaga, men vi vill gärna ge Dig, som är markägare, lite bakgrund
som inte framgår av annonsen. Vi ber om ursäkt för att det hår brevet kommer sent, men inte förrän
igår, den 25 maj, flck vi den lista på de ss marl<ägare inom det aktuella området, som vi begärde från
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den L4 maj.

Bakgrunden är att Sorundanet har föreslaglt att kommunen ska bygga en GC-väg mellan Grödby och
Sunnerby, eftersom en sådan GC-väg är mycket vil(tig för att Fr,ä. barn och ungdomar ska kunna gå

eller cykla säkert till skolan, Sunnerby ldrottsplats, fritidsgården och l<amrater. Denna fråga behandla-
des vid kommunfullmäktige den 9 maj, Under debatten skyllde kommunledningen på att det var mar-
kägarna mellan Grödby och Sunnerby som motsatte sig en sådan utbyggnad. Man sade också att
pengar inte var problemet och menade att om bara markägarna kunde övertalas så skulle en GC-väg
byggas! Kommunledningen föreslog att alla politiker skulle hjälpas åt med att samla markägarna i

denna fråga,

Vi i Sorundanet bjuder nu in ansvariga politiker, markägare, boende och andra intresserade tlll en dis-
kussion om GC-väg mellan Grödby och Sunnerby den 30 maj kl. 19:00 i Sorunda Bygdegård. Sär-
skilt viktigt är det för oss att Du som markägare kommer till mötet och berättar hur Du ser på en GC-
väg mellan Grödby och Sunnerby. Vi hoppas att mötet leder fram till ett klartja eller nej till GC-väg på

denna sträcka. Vi kommer också att diskutera GC-vägar i hela kommunen. Jåttehamnen Norvik ökar
den tunga trafiken mycket och trafiksäkerheten måste förbåttras med fler Gc-vägar på fler platserl

Vi hoppas verkligen att Du kan komma till detta möte och göra Din stämma hörd. Om lnte, skulle det
vara till stor hjälp om Du hade möjlighet att kontakta oss antingen via epost kontakt@sorunda.net
eller telefon 0708-92 17 50 och meddela oss om Du är positiv eller negatlv till detta förslag om GC-

väg mellan Grödby och Sunnerby. Vi vill ju verkligen lnte tvlnga fram något ingen vill ha!

Vi ser fram mot att träffa Dig på mötet eller att höra av Dig! Mer info finns att läsa på vår hemslda
www.sorunda.net, Där finns även ett videoklipp från debatten i kommunfullmäktige,

Med vänlig hälsning

Lena Dafgård
Partiledare för Sorundanet
Fullmäkti geledamot och fritidspolitlker

Bilaga: Flygblad

. or-undanet, våp!ef!y, ?l 4+74, 1.17 .97 N98-R4 SORUIPA, Tel oToa-gz 17 50, kontakt@sorunda:I_?!. ..

Sorundanet är den nytånkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun, Vi finns i kommunfullmäktlge sedan 2006, har en
humanistisk grundsyn och vårnar demokratin, Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela l(ommunens unika möjligheter till en posi-

tiv utvecl<ling av både landsbygd och stad. Besök ww.sorunda.net

Kommunfullmäktiges beslut
I(ommunfullmäktige beslutar

1, Uppdra miljö- och samhällsbyggnadsnärurden att konrakra
markägare längs den aktuella striickan samt att utrcda
ftirutsättningarna ftir att bygga en gång och cykelviig utmed länsväg

- 542 mellan Grödby och Sunnerlry.
2. Motionen anses besvarad.

Reservationer

Dick Larsson (C), Rolf Åberg (SN) och Lena Dafgånl (SN) re.serverar sig
mot beslutet.
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Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA
Sammantrådesdatum

2018-05-16

t ynäsha )ns
kommun

PROTOKOLI.
Kommunsfyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Kf§89 Dnr KS/2018/001s/009

Rapport balanslista

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. överlämna den del av rappoften som avser kommunfullmäktiges beslut
till kommunfullmäktige.

2. föreslå Kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060,
upprättande av handlingsplan avseende kriminella MC-gäng,

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § BB.

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

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som
ännu inte är verkställda, en balanslista. Under rubriken "Status åtgärdat" redovisas
verkställda beslut sedan senaste rappofteringstillfället.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 93l20Ll-020, utvärdering av det
personpolitiska prograrnmet, avskrivs då det nuvarande programmet inte längre
bedöms vara aktuellt att utvärdera. Förvaltningen föreslår att frågan om ett nytt
personalpolitiskt program aktualiseras i samband med skapandet av ett
personalutskott.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 199/2008/060, upprättande av
handlingsplan avseende kriminella MC-gäng, avskrivs då det inte längre bedöms
vara aktuellt. Frågor om kriminella MC-gäng hanteras idag vid behov inom ramen
för den struktur för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som
kommunfullmäktige beslutade om i november 2017. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avskriva
ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till
kommunfullmäktige.
2. föreslå kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av
handlingsplan avseende kriminella MC-gäng.

§ 88/18 Dnr l(S/2018/001s/009-1

Rapport balanslista.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige.
2. den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutskotts och kommuns§relsens beslut

läggs till handlingarna.
3. föreslå Kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan

avseende kriminella Mc-gäng.

Ärendet
Kommuns§relseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en
balanslista. Under rubriken '§tatus åtgärdat" redovisas verkstiillda beslut sedan senaste rapporteringstillftillet.
Förvaltningen föreslår även att två ärenden avskrivs.

Förvaltningens bedömninE
Kommuns§relseförvaltningen föreslår att ärende 93/2011-020, utvärdering av det personalpolitiska
programmet, avskrivs då det nuvarande programmet inte längre bedöms vara aktuellt att utvärdera.
Förvaltningen föreslår att frågan om ett nytt personalpolitiskt program aktualiseras i samband med skapandet
av ett personalutskott.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 199/2008/-060, upprättande av handlingsplan avseende
kriminella Mc-gäng, avskrivs då det inte längre bedöms vara al<tuellt. Frågor om kriminella Mc-gäng hanteras
idag vid behov inom ramen för den struktur för brotbförebyggande och trygghetsskapande arbete som
Kommunfullmäktige beslutade om i november 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför
kommuns§relsen aft föreslå kommunfullmäktige att avskriva ärendet.

Beslutsunderlag
- Bilaga Balanslista 20l8.docx

Arbetsutskottets besl ut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avskriva ärende 9312OLL-02O, utvärdering av det
personalpolitiska programmet.

Arbetsutskottets förslag till komrmunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till
kommunfullmäktige.
den del av rapporten som avser kommunstyrelsens arbetsutsl(otts och l<ommuns§relsens
beslut läggs till handlingarna.
föreslå Kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan
avseende kriminella MC-gäng.

Kopia: Akten

2.

3.

Justerarsignaturer
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kömmun

rrÄusreurlÅrnnor sida I
Datum vår beteckning

2018-03-29 K5/2018/0015/009-1
Nynäsha m ns
kommun

rrÄrusreurlÅrnruor
Datum
2018-03-29

Vår beteckning
KS/2018/0015/009-1

hanteras idag vid behov inom ramen för den struktur för brottsförebyggande och trygghetsskapande

arbete som Kommunfullmäktige beslutade om i november 2017. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avskriva ärendet.Tjä nsteståi I !e/ ha ndlä9 ga re

Kommuns§relseförvaltningen
Christian Wigren
E-post: Christian.Wigren@nynashamn.se
Tel: 08-520 73575

Rapport balanslista

Förvaltningens förslag till beslut

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

' / ) ,..1 .

Christian Wigren
kanslichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avskriva ärende 93/2011-020, utvärdering av det

personalpolitiska programmet.

Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna den del av rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till

kommunfullmäktige.

2. den del av rapporten som avser kornmunstyrel§ens arbetsutskotts och kommunstyrelsens

beslut läggs till handlingarna.

3. föreslå Kommunfullmäktige att avskriva ärende 199/2008-060, upprättande av handlingsplan

avseende kriminella Mc-gång.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammansGllt en redovisning av beslut från

kommunfuilmäktige, komÅunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verktåillda,

en balanslista. Under rubriken "status åtgärdat" redovisas verktällda beslut sedan senaste

rapporteringstillfället.

Förvaltningen föreslår även att två ärenden avskrivs'

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 93/2011-020, uWärdering av det personalpolitiska

programmet, avskrivs då det nwarande programmet inte längre bedöms vara aktuellt att uWärderå.

FOriattningen föreslår att frågan om ett nytt personalpolitislt program aktualiseras i samband med

skapandet av ett personalutskott.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ärende 199/2008/-060, upprättande av handlingsplan avseende

kiminella Mc-gäng, avskrivs då det inte längre bedöms vara aktuellt. Frågor om kriminella Mc-gäng

)

Beslutsunderlag

Rapport balanslista

Expedieras till
Samtliga avdelningar på KSF

)) 6059
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BALANSLISTA 2018

Aktnr Ksau Ks Kf Uppdrag Utförare STATUS -pågående

354/2009-007 2010-03-24,

§66

Uppdra åt ksf att utarbeta ett fiirslag till
strategidokument ftir kommunens
intemationella arbete. Ksf ska även
utreda liimpliga metoder ftir en
fr,rbiittrad översyr, uppftiljning och
utviirdering av arbetet med EU-
finansiering. Dessa metoder ska ingå
och beskrivas i strategidokumentet.

Planeringschef Förvaltningen arbetar ftr
niirvarande inte med fbrslag
till strategidokument.
I landsbygdsutvecklings-
arbetet fångar liirvaltningen
upp EU-finansiering av
projekt.

2011 20tt-02-23,
§82

Uppdra att utreda hur rutinema ftir
arvoden och ftrlorad arbetsftirtjåinst
kan ftirenklas.

Personalchef Utredningen har genomftirts
och relevant systemstöd har
arbetats fram. Det återstår nu
att säkerställa att verifikation
m.m. ft1jer ekonomiska
siikerhetsrutiner samt att
sammanställa./ta fram de
admini strativa rutinema.
Diirefter kan en
implementering ske.

Reviderad 2018-04-03 Ksl2018/OO15lOO9-2
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93/2011-020 201 1-03-09,

§32
Utviirdering av det Personalpolitiska
programmet skall genomfbras senast
2012.

Personalchef Utviirdering av
personalpolitiska pro grammet
fu tn 20 | I behöver avibras
p.g.a. in aktualitet.
Kommunstyrelse{tirvaltningen
ft reslår kommunfullmäktige att
avskriva iirendet.

12/2011-005 201 1-1 1-08,

§ 188

20r4-06-11,
kf§ 76

Ks au beslutade att remittera
kommunstyrelsef iirvalhringens utkast
tiil reviderad e-vision och e-strategi till
niimnderna ftr yttrande senast
2012-01-t3.

IT-chefoch
kommunikations-
chef

Kommunfi ,rllmiiktige beslutade

i mars 2016, § 51, att

återremittera e-strategin för att
tydliggöra syftet med strategin

och dess ftirhållande till andra

styrdokument, samt att

tydliggöra vad kfska fatta
besluta om.
IT-avdelningen och

kommunikationsavdelningen

har fatt i uppdrag att arbeta

med digitalisering av

kommunen. I detta uppdrag

ingår att ta fram en digital
strategi som kommer att ersätta

e-visionen och e-strategin.
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201610109/259 2016-05-18,

§ i06
Uppdrag till
kommunstyrelsef iirvalfi ringen att
under 20 1 7 utviirdera tillåimpnin gen

av Teknisk handbok i samarbete med
miljö- och
samheillsbyggnadsf tirvaltningen.

Mex Arbetet med att implementera
den Tekniska handboken
startar under hösten 2016. En
ftirsta utviirdering av
handboken kommer att kunna
ske under våren 20 1 8 .

20t6t0150/003 20I6-05-18,
§ 11e

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra
till kommunstyrelseftirvaltningen att
utarbeta en beskrivning av kommens
dokumenthierarki, med en
begreppsftlrklaring av vad som åir

styrande dokument och vad som åir

stödj ande/vägledande dokument.

Kansliavdelningen Arbetet har påbörjats.

Målsätfiringen ?tu att beslut tas

under varen 201 8.

Uppdraget kommer att
redovisas tillsammans med
uppdraget som KS låimnade
2017-03-29, § 7r.

2017 -03-29,

§71

Kommunstgelsen ger

kommunstyrelseft rrvaltningen i
uppdrag att återkomma med en

sammanstälLning av samtliga gällande

kommunala styrdokument, samt med

information om niir de antogs och

senast reviderades.

Ksf Arbetet har påbö{ats.

Målsäthringen iir att beslut tas

under våren 201 8. Uppdraget

kommer att redovisas

tillsammans med uppdraget

som KS lämnade 2016-051
§ 119.

Reviderad 20I8-O4-O3 KS/2018/oots/oo9-2 (r)
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176/2013-007 2013-11-20,
s ,17
J _-',

Ge kommunstyrelseförvalkringen i
uppdrag att
-ta fram ett samlat handlingsprogram
som tar ett helhetsgrepp ltir en siikrare
och tryggare kommun och som
faststäls av kommrinflrllmiiktige inftir
varje mandatperiod.
-krishanteringsplanen revideras och
faststiills av kommunfullmåiktige infiir
varje mandatperiod.
-utarbeta ett reglemente för
krisledningsniimnden.
-utveckla samverkan inom ramen fbr
frivilliga resursgruppen.

Ksf Förslag till ledning och

samordning av Nynåisham'l
kommuns brottsftirebyggar,*c

och trygghetsskapande arbete

beslutades av

kommunfullmiiktige 2017 -1 1 -

t4.
Sryrdokument ftr
krisberedskap i Nynäshamns

kommun åir beslutad av

kommunfu llrn?,ktige 201 6-1 1 -

17. Revideras och fastställs av

kommunfu llmiiktige infr r
varje mandatperiod.

Ett reglemente fbr
krisledningsnåimnd håller på

att tas fram och beriiknas vara

kiart kvartal 2,2018.

I Nynäshamns kommun har

fbrsök giorts att tillsammans

med Civilfbrsvarsftirbundet
starta upp en frivillig
resursgrupp, men utan att

lyckas.

3
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0r99/061-s 2018-01-17,

§1s
Kommunstyrelsen ger msn i uppdrag
att i samråd med Vanstaskolan och Ung
Fritid fl)'tta mmperna till en liimplig
plats i anslutning till Ung_ Fritids
lokaler i Vanstaskolan i Osmo.
Slikerhetsaspekter och risk fiir
vandalisering ska beaktas vid
placeringen.

Msn, Vanstaskolan
och Ung Fritid

Någon flytt åir ej påbörjad.

Msn har stiillt frågan till
Ekonomi om hur det ska

finansieras niir uppdraget

kommer ftån KS och det 2ir

inte klargiort iiruru.

Vad giiller placering fanns det

endast ett alternativ nåir msn

fick remissen och det hax man

låimnat svarpå. Nu finns
ytterli gare placeringsaltemativ

som inte åir utredda

kostnadsmässig1.
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2017 /0093/008 2017-10-25
Å )45

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
kommuns§.irelsef örvaltningen att
undersöka möjligheten att anordna en

utbildning i kommunal ekonomi ftir
kommunstyrelsen

Ksf

2017-11-29,

§ 287
Kommunstyrelsen uppdrar till ksf att
bistå styrelsen Nils och Astrid Ekbloms
stiftelse att ansöka om permutation ftir
att avsluta stiftelsen.

Ksf Kontalct tas med kommunens

representanter i styrelsen

under våren 201 8.

2017t014U434

20]17-12-13

§ 305

Kommunstlrelsen ger mark- och

exploateringsenheten i uppdrag att se

över kommunens hantering av

viltvårdsfrågor och jakträttsavtal.

Mex Ska upp som info-itende på

nästå Ksau. Då kommer

Peter Svedberg informera
och diskutera uppiägget

framöver.
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r04/2010-061 2012-03-07,

§e7
Uppdra til1 kfir att sätta upp en
informationstavla över Lövhagens
rekreationsområde.

Msn Informationstavlan står på
plats, dock saknas
forffarande den textmiissi ga
informationen om
Lövhagen med omnejd.
Framtagandet av den
textrn?is si ga informationen
kommer att ingå i projektet
ftr folkhälsa. Arbetet
pågtu.

22512010-060

108/2014-312

2012-05-09,

§ 140
Motion om byggande av gång- och
cykelväg utrned v 542,rppdrag till msn
att kontakta markägare låings den
aktuella sträckan samt att ufteda
fbrutsäthringama ftir att bygga en gc-
väg utmed v 542.

Msn och Mex Utredning behöver upptas
på n1tt med besked om
fiirutsättningar fiir
finansiering av åtg2irden.
Uppdrag att ftirhandla har
legat hos mex.

^Stadsmiljö iir i kontakt, J
msn ftir att fä klarhet i om
uppdraget fortfarande åir

aktuelit.
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1 9912008-060 2009-04-15,
§63

Motion om att upprätta en
handlingsplan avseende hantering av
kriminella MC-giing.

Siikerhets-
ansvarig

En siirskild handlingsplan
avseende hantering av krimineh
MC-gring har inte upprättats. L
iir nio år sedan beslutet fattades
och frågan hanteras idag inom
ramen ftir den struktur ftir
brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete som -1
Kommuni.rllmiiktigebeslutadr r
i november 2017. Ett
samverkansavtal med Polisen har
tecknats.
Kommunstyrel seibrvaltningen
ftireslår kommunfirllmäktige att
avskriva åirendet.

171/2010-061 2012-02-08,

§47
Beslutades att flytta runstenen till
stationshuset i Nynåishamns hamn,
att man ska awakta den pågående

detaljplaneprocessen.

Msn Msn har § 103/2015 besvarat ett
medborgarftirslag och beslutat om
att en runsten flyttas norr om väg
73 och stiills upp i anslutning till
den nya gåLng- och cykelbro som
kommer att leda fran
Hammarhagen tiII Karlsta. Flften
motiveras bland annat av bättre
synlighet och utbyggnaden av
Norvik. Flltten awaktar
utbyggnad av Norvik.
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20t510220/265 2A15-1.2-09,

§ 168

Uppdrag till miljö- och
samhiillsby g gnadsniimnden att
fiirbereda beslut om kommunalt
naturreservat i Stora Vika, beslut ska
fattas senast den 15 december 2018.

Msn Beslut om interimistiskt
{tirbud att skada
naturvZirden i Stora Vika, kf
20 1 5-1 2-09,

§ i68.
Arbete pågår.

2013101911629 2015-12-09,

§ 171

I samband med pågående översyn av

reglementen iindra i kommuns§rrelsen
och bam- och utbildningsniimndens
reglementen i enlighet med
kommunfirllmiiktiges beslut om
organisationsf iiråindring g:il1ande
Nynåishamns kommuns
sommarj obbssatsning

Kansiiavdelningen Kf beslutade om

niimndernas reglementen i
mars 2015.

En översyn av samtliga

niimnders reglementen
pågår. Förslagen 2ir på

remiss hos nåimnderna

under våren 2018.
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i6/2012-059

I
20t4-06-11,

§74
Beslutspunkt

2.

Södertöms upphandlingsnåimnd ges i
uppdrag att nåir EU-direktivet har
implementerats i svensk lagstiftning
göra en översyn av
upphandlingspolicyn.

Södertörns
upphandiings-
nämnd

Direkrivet iir iinnu inte
implementerat. Ärendet
bevakas. Nya LOU
beråiknas komma rlnder
2017.
EU har antagit nya
upphandlingsdfu ektiv och
regeringen har nu
presenterat propositionen
med fiirslag
till hur LOU som en ftiljd
av dessa ska föriindras.

2014/0233/033 201 5-03-i 1

§ 17

Nytt reglemente kommunstyrelsen.
KommunstlT elsen fär i uppdrag att se

över reglementen {tir gemensamt

reglemente för, ks, bun, kfn, son och
msn i enJighet med nya Sveriges

Kommuner och Landstings direktv.

Ksf Kfbeslutade om
nåimndemas reglementen i
mars 201 5. En översyr av
samtliga reglementen
pågår. Förslagen tir på
remiss hos n,imndema
under våren 201 8.

10
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2015/0165/449

2016/0063/449

2016-03-t6,
kf§ s0

2017-09-06
Ks § 165

Folkhåi"lsostrategi i Nynåishamns
kommun

Punl.l 2. Kommunstynelsen ger
kommunstyrelseftirvaltningen i uppdrag
att återkomma med ftjrslag på hur
kommunens folkhiilsoarbete ska
organiseras i fortsättningen.

Ksf Utviirderingen av
folkhiilsosatsnin gen 200 6 -

2016 rapporterades till ks
2017-09-06. Ks gav ksfi
uppdrag att återkomma
med fbrslag på hur
kommunens
folkhiflsoarbete ska
organiseras i fortsättningen.

Arbete med att återkomma

med ett ftirslag har pga av

resursbrist inte påbö{ ats.

Detta arbete beriiknas dock

starta igång i april 20 1 8.
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201s/00301206 2016-03-16,

§54
Uppdra till miljö- och
samhiillsbyggnadsnåimnden att med
utvåirderingen av intemhyresavtal som
underlag utarbeta ett nltt ftrslag till
intemhyresartal.

Msn Utredning om
fastighetsavdelrring har skett.
Arbetssatt och organisatior'^
kommer att ftiråindras och sorrl
en del av dettakommer
utviirderingen av
intemhyresavtal ske.
Uppdraget startas när

fastighetschef åir klar.

Arbetet kommer att inledas
under kvartal 2,2018.

1.7
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2015/0243/006

201510243/006

2016-1 1-16

§ 172

2017-09-20,
Ks § 142

Kommunfu llmiiktige beslutade i
september 2017 all återremittera

fiirslag om att upphandla och

inftira ett system ftir digital
möteshantering i
kommunfullmåikti ge. Återremissen

syftar till att ftrtydliga kostnader

och firnktioner av system,

ftirhållande till e-strategi och

ftirtydligande av beslutsgången i
upphandlingsprocessen.

Kommunfrrllmåikti ge beslutade

vidare att uppdra till
kommunstyrelsen att vidta de

praktiska åtgairder som krävs ftir
att ge kommunfullmåiktige tillgang
till digitala
sammanträdeshandlingar.

Uppdra åt ks att vidta de praktiska

åtgiirder som krävs ftir att ge

fullmäktiges ledamöter tillgång til1

di gitala sammanträdeshandlingar.

Ksf Kansliavdelningen

ftirbereder ett inftirande av

digitala handlingar ftir
kommunfullmäktige till
början av den nya

mandatperioden, hösten

2018.

Förberedelserna ftir system

ftir möteshantering arwaktar
pågående arbete med

ftirberedelser ftir
upphandling av dokument-

och 2irendehanteringssystem.

h
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2016/01331060-3

I

2016-10-r9 §

155

Kommr.rngemensam utbildningsplan
ftr IT som pedagogiskt liiroverktyg i
ftirskola, grundskola och
gymnasium.

Bun En kartläggning har gjorts av IT
(utrustning, anviindning och

behov) i skoloma sedan

november fiirra året. Underlag

har samlats in från liirare,

rektorer, IT-avdelningen, IKT-
gruppen (som underhåller

verksamhetemas IT-utrustning),
med flera. Kartläggningen

ligger till grund ftr den IT-
strategi som utarbetas och som

utbildningsplanen måste bygga
på och vara en del av. Strategin

och planen beriiknas vara klar
under budgetaret 201 8.

13



Reviderad 2018-04-03 KS/2078/O015/009-2

Evenemangsstrategi fiir
Nynäshamns kommun med
utviirdering senast i maj 2016.

Kommunikations-
chefoch
Nfingslivschef

Utuiirdering har inte kunnat
genomftiras under 2016.
Uppdraget genomfiirs under
hösten 2017.

20t5/00571149

201610r77 /720-r Uppdra till
kommuns§relseft rvaltningen att
utarbeta ett
bo stadsft irsörj ningspro gram.

Riktlinjer ftir
bostadsfbrsörj ning anto gs av
kommunfirllmiikti ge i februari
2018.

Uppdra till kommunstyrelse-
ftirvaltningen att utreda möjligheten
till permutation av Nils och Astrid
Ekbloms stiftelse.

Utredningen awapporterades

till KS 2017-11-29 § 287.

Uppdraget är slutftjrt.

Utredningen pågår enligt
direktiv och plan. Beråiknas

vara klar senastjanuari 2018.

Kommunstyrelsen uppdrar åt
kommunstltelsef tirvaltningen att
utreda om politiska sekreterare bör
inftiras samt fiirutsättningar fiir ett
in-ftirande av politiska sekreterare i
Nyrräshamns kommun.

201710t891104-1

Reviderad 2018-04-03 KS/2018lOOts/OO9-2 rtl
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015101291805 2017-04-19,

§64

Beslutspunkt 4.

Uppdra till kultur- och fritidsn?imnden
att se över aktuella ansöknings- och

redovisningsblanketter.

Kfn Arbetet ej klart, översyn
pågår med nya blanketter
som tillkommit efter 1

januari 2018.

2017102011060 20t7-11-14,
§ 220

Kfger bun i uppdrag att
ftirutsätkringslöst utreda hur mobil
ftirskola kan infiiras i Nyniishamns

kommun.

Bun Uppdraget har inte påbörjats.

io
F

Åkfnr I(qrrr flondrrs
2t)15-04-29,

§e2

'2016-U9-O I,
§ 147

Ksf

/uto/uuuö/ to2-
54

2016-11-23,

§ 226
Kansliavdelningen

'2UI',t-04-t9,

§ 102
Ksf

16
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2015101291805 2017-04-19,

§64

Beslutspunkt 2.

Inftir budget år 201 8 överftira medel

från socialnämnden samt

kommunstyrelsen till kuitur- och

fritidsnåimnden motsvarande medel

som nåimnderna lägger på bidrag till
ftireningar ar 2017.

Ksf Punkt två iir verkstäIld och
fiirdig, genomftirdes i samband

med MoB 2018.

20t7/0069t060-5

I

2017-06-14,

§ 118

Uppdra till socialnåimnden att utreda

ftirutsättningama fiir att infiira ett

vardserviceteam inom Nynäshamns

kommuns iildreomsorg i enlighet

med motionens intentioner.

Son Togs beslut under 2017 om

inrättande av vårdserviceteam

och detta har också varit med i
bokslutstexten ft,r SON 2017.

Inrättandet av r,årdserviceteam

kommer att vara en dei av den

nya formen "Alla i arbete" som
genomltirs via
etableringscentrum.
Etableringscentrum startar i
maj.

Reviderad 2018-04-03 Ks/701,8/001s/00e-2 t\
F

|!6/zoro-oor

I

2013-11-12,

§ 152
Beslutspunkt

1.

Uppdra till kommunstyrelsen att i
samband med pågående
reglementsöversyn även se över
reglerna för konstniirlig
utsmyckning i syfte att kommunens
insatser ftir att få till stånd att sådan
utsmyckning bättre samordnas och
utvecklas.

Kansliavdelningen Förslag till nya riktlinjer lir
redo att gå ut på remiss till
miljö-och
samhällsbyggnadsnåimnden.
Diirefter åir det redo att gå upp
ftir beslut i
kommunfu llmäktige. Beslut
om riktlinjerna tas i
kommunirllmäktige innan
årsskiftet.
Se även noteringar nedan om
kommunfullmiiktiges beslut
kf§ 1712015 och kf§ 17112015

2015/0208/060-2 2016-01-13,

§ 11

Uppdra till Arbetsgivaravdelningen
att i samverkan med de fackliga
organisationerna och
Likabehandlingsgruppen siikerställa
att frågan om HBTQ-kompetens
ingår som en del i planens åtgiirder
vid revidering av
likabehandlingsplanen för 20 1 7.

?ersonalchefen li,ndringar i
di skrimineringslagstifoiingen
per 1 jan -17 innebiir att det
tidigare kravet på att ha en plan
lor likabehandling har utgån
och ersatts med ett alknåint
krav på att hela arbetet ska
dokumenteras. Läget är oklart
om kommunen ska ha en plan
fdr likabehandling där åtgiirder
ftir HBTQ- kompetens kan ingå
eller om den ska ersättas med
en riktlinje eller policy.
Kompentensinhämtning och
omvåirldsanalys pågar.
Revidering har påbörj ats
utifrån laestiftnine.

,A.ktnr Ksau K§ Kf Uppdrag Utfiirare STATUS- åtgärdat
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Nvnasha m ns
kömmun

PROTOKOLI-
l(ommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-25Nvnåshamns

kömmun
Kommunfullmäktige

rönrpnneNrNGsLrsrA
Sammanträdesdatum

2018-05-16

Kf § 90 Dnr KS/2018/0103/001

Exploateringsavtal för kullsta 2 m.fl., Nynäshamns
kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäktige
Kommuns§relsen föreslår att kommunfullmäldge beslutar att:

Godkänna undeftecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns

kommun.

Kommuns§relsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 89.

Ärendet
Ettförslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. För att reglera
genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen har ett
exploateringsavtal tecknats mellan Nynäshamns kommun och exploatören AB

Nynäshamnsbostäder,

Avtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar samt marköverlåtelser
inom exploateringsområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett godkännande av exploateringsavtalet
bidrar till aft uppfylla de kommungemensamma mälen för 20L7-2020. Genom nya

attraktiva bostäder kan Nynäshamn växa som kommun, Exploateringen vid
Nynäsgårds station bedöms som positiv för kommunens bostadsförsörjning.

Att förädla området med bostäder bedöms även stärka underlaget för kollektivtrafik
och service. Att skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan också leda till att
behovet av resor med bil minskar, vilket i sin tur främjar utveckling av ett långsiktigt
hållbart och klimatneutralt samhälle,

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna undertecknat exploateringsaWal ftir Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns
kommun

) )

§ 89/18 Dnr KSI 20t6 I 0217 I 214-5

'Exploateringsavtal för Kullsta 2 nr.fl,

Kommunstyrelsens förslag till kornmunfullmäktige
Kommuns§relsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns l<ommun

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. För att reglera genomförandefrågor till följd av
detaljplanen och exploateringen har ett exploateringsavtal tecknats mellan Nynäshamns kommun och
exploatören AB Nynäshamnsboståider.

Avtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar samt marköverlåtelser inom exploateringsområdet.

Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m, fl. har upprättats. Detaljplanen möjliggör utveckling av
stationsområdet Nynäsgårds station och sl<apar förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med ca 110
lägenheter i 4-8 våningar med möjlighet till centrumändamål i bottenplan. Fastigheten Kullsta 2 får en annan
användning, från biluppställningsändamål till bostäder.

Fastigheterna inom planområdet ägs av Nynäshamns kommun och AB Nynäshamnsbostäder.

Exploateringsavtalets syfte och avgränsning
För att reglera hur exploateringen av detaljplaneområde ska genomföras har Nynäshamnsboståider och
l(ommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar utförandet och finansiering av anläggningar. Avtalets
syfte är även att utgöra överenskommelse om fastighetsreglering vad gäller den mark som ska överföras Ull
och från Kommunens respektive Exploatörens ägo.

Exploateringsavtalet omfattar ett exploateringsområde som består av detaljplaneområdet.

Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner
exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar Detaljplanen för Kullsta 2 m. fl..

Ansvar och finansiering
Kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt drift och underhåll av allmän plats inom
exploateringsområdet. Samtliga kostnader för utbyggnad av allmän platsmark bekostas av exploatören.

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och bebyggelse inom exploatörens kvartersmark.

Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och anwarar för drift och underhåll av kommunala VA-
anläggningar.
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Sammanträdesdatum 2018-04-25
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Datum
2018-03-27

Vår beteckning
Ksl20r6lo2t7 l2L4-s

Exploatören ansvarar för dagvattenhantering enligt Kommunens dagvattenpolicy.

Kornmunstyrelseförvaltningens bedönrning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett godkännande av exploateringsavtalet bidrar till att uppfylla de
kommungemensamma målen för 2OL7-202O. Genom nya attraKiva bostäder kan Nynäshamn växa som

kommun. Exploateringen vid Nynäsgårds station bedöms som positiv för kommunens bostadsförsörjning.

Att förädla området med bostäder bedöms även stärka underlaget för kollel<tivtrafik och service. Att skapa
bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan också leda till att behovet av resor med bil minskar, vilket i sin tur
främjar utveckling av ett långsiktigt hållbad och klimatneutralt samhälle.

Beslutsunderlag
- Bilaga Exploateringsavtal-KULLSTA-2018-03-20.docx
- Bilaga Beslut - ks au § 53 2018-04-11 - Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl..pdf

Förvaltningens förslag till ksmmunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäKige beslutar att:

e Godl<änna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 m. fl., Nynäshamns kommun

Kopia: Alden

Tjänsteställe/ handlä9gare

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

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl., Nynäshamns
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att komm unfullmäktige beslutar att:

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

Sammanfattning
Ett fcirslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. För att reglera
genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen har ett
exploateringsavtal tecknats mellan Nynäshamns kommun och exploatören AB
Nynäshamnsbostäder.

Avtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar samt marköverlåtelser inom
exploateri ngsom rådet.

Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 m. fl. har upprättats. Detaljplanen möjliggör
utveckling av stationsområdet Nynäsgårds station och skapar förutsättningar för ny
bostadsbebyggelse med ca 110 lägenheter i 4-8 våningar med möjlighet till
centrumändamål i bottenplan. Fastigheten Kullsta 2 får en annan användning, från
biluppställningsändamål till bostäder.

Fastigheterna inom planområdet ägs av Nynäshamns kommun och AB
Nynäshamnsbostäder.

Exploateringsavtalets syfte och avgränsning
För att reglera hur exploateringen av detaljplaneområde ska genomföras har
Nynäshamnsbostäder och Kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar
utförandet och flnansiering av anläggningar. Avtalets syfte är även att utgöra
överenskommelse om fastighetsreglering vad gäller den mark som ska överföras till och
från Kommunens respektive Exploatörens ägo.
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Datum Vår beteckning
20la-o3-27 r,S/20!6lO2L7l2L4-s

Exploateringsavtalet omfattar ett exploateringsområde som består av
detaljplaneområdet.

Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige
godkänner exploateringsaWalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar
Detaljplanen för Kullsta 2 m. fl..

Ansvar och finansiering
Kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt drift och underhåll
av allmän plats inom exploateringsområdet. Samtliga kostnader för utbyggnad av
allmän platsmark bekostas av exploatören.

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och bebyggelse inom
exploatörens kvaftersmark.

Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och underhåll av
kommunala VA-anläggningar.

Exploatören ansvarar för dagvattenhantering enligt Kommunens dagvattenpolicy.

Kommunstyrelseförvaltn ingens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett godkännande av exploateringsavtalet
bidrar till att uppfylla de kommungemensamma målen för 2017-2020. Genom nya
attraktiva bostäder kan Nynäshamn växa som kommun. Exploateringen vid Nynäsgårds
station bedöms som positiv för kommunens bostadsförsörjning.

Att förädla området med bostäder bedöms även stärka underlaget för kollektivtrafik och
service, Att skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan också leda till att behovet av
resor med bil minskar, vilket i sin tur främjar utveckling av ett långsiktigt hållbart och
klimatneutralt samhälle.

Tf mark- och exploateringschef

)

Beslutsunderlag

Skickas till
Akten
AB Nynäshamnsbostiider
Mark- och exploateringschef Nynäshamns kommun
Planeringschef Nynäshamns kommun

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

För åtgärd:
Mark- och exploateringschef Nynäshamns kommun

))

TommyrEa"Uricius
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t att Nynäshamns Kommunfullmiiktige senast 2019-12-31 godkåinner detta artal
och att beslutet dåirefter vinner laga kraft,

r att Nynäshamns Kommunfullmåiktige senast 2018-12-31 antar "Detaljplan ftir
Kullsta 2 m. fl." (Dnr 2015.0738), bilaqa l, i hurudsaklig överensstiimmelse
med upprättat förslag, och att antagandebeslutet vinner laga kraft,

Om någon av dessa ftrutsättningar inte uppfylis är detta avtalet i sin helhet
ftirfallet utan rätt till ersättning ftir någondera parten.

Undanröjs kommunfullmiiktiges beslut att godkiinna detta avtal efter
överklagande och har avtalet dessftirinnan helt eller delvis verkställts ska
verkställigheten rättas i den utsträckning detta åir möjligt. Oberoende av om
rättelse kan ske har ingendera parten rätt till skadestånd av den andra parten med
anledning av det inträffade.

För det fall Exploatören startar exploateringen innan Detaljplanen vunnit laga
kraft står Exploatören ftir risken.

§ 4 Handlingar

Till avtalet bifogas ftiljande handlingar:

Detaljplan ftir Kullsta 2 m. fl. (Dm 2015.0738)

Exploateringsområde samt Exploatörens fastigheter

Fasti ghetskonsekvenskarta

Avtal mellan Nynäshamns kommun och Trafikverket

Dagvattenutredning Kullsta

FASTIGHETSBILDNING

§ 5 Marköverlåtelse

A. Mark för allmän plats

Exploatören överlåter till kommunen delar av fastigheten Nynäshamn 2:13 samt

del av Kullsta 2. Markområdena fiamgår av §!4ea 3.

Mellan Nynäshamns kommun, org. nr. 212000-0233,149 81 Nynäshamn, nedan
kallad "Kommunen", och AB Nynäshamnsbostäder, org. nr. 5 56292-37 47, Box
257 , 149 23 Nynäshamn, nedan kallad "Exploatören", var och en "Part" och
gemensamt "Parterna" har träffats följande avtal

Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl., Nynäshamns
kommun

ALLMÄNNA VILLKOR

§ 1 Detaljplan

Till grund ftir detta artal ligger ftirslag till Detaljplan för Kullsta 2 m. fl. (Dnr
2015.0738), nedan kallad Detaljplanen, bilaea 1.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäsgård station och
skapa ftirutsättningar ftir ny bostadsbebyggelse med cirka 1 l0 lägenheter i 4-8
våningar med möjlighet till centrumändamål i bottenplan.

§ 2 Syfte, avgränsning, exploateringsområde

Syftet med detta artal är att reglera parternas åtagande för genomforandet av
Detaljplanen samt att utgöra överenskommelse om fastighetsreglering vad gäller
den mark som ska ftiras över till och från Kommunens respektive Exploatörens
ägo.

Exploatören äger fastighetema Nynäshamn 2 : 1 3 , markerad med blå linj e på
bilaea 2. och Kullsta 2, markerad med gul linje på bilaea 2, som enligt
Detaljplanen kan bebyggas med flerbostadshus. Den kommunägda fastigheten
Nynäshamn 2:l berörs också av Detaljplanen.

Exploateringsområdet utgör det område som är markerad med röd
begriinsningslinje på [[gCg2.

§ 3 Giltighet

Detta avtal iir villkorat av

. Bilaga 1

. Bilaga2

. Bilaga 3

. Bilaga{

. Bilaga 5

,\\

85j
Ni\

Exploateringsavtal för Kullsta 2, Nynäshamns Kommun



3(14)

Mark fran fastigheten Nynäshamns 2:1 3 ska genom fastighetsreglering överftiras
till den av Kommunen ägda fastigheten Nynäshamn 2:1 ftir allmlin platsmark
(parkmark), se blå skaffering i fastighetskonsekvenskartan, bilaea 3.

Mark fran fastigheten Nynäshamns 2: 1 3 ska genom fastighetsreglering överftiras
till den av Kommunen ägda fastigheten Nynäshamn 2:l för allmåin platsmark
(gata, gangväg), se rosa skaffering i fastighetskonsekvenskartan, !!!4pf.

Mark från fastigheten Nynäshamns 2: I 3 ska genom fastighetsreglering överföras

till den av Kommunen ägda fastigheten Nynäshamn 2:1 ftir allmiin platsmark
(gång- och cykelväg), se grön skaffering i fastighetskonsekvenskartan, bilaea 3.

Mark fran fastigheten Kullsta 2 ska genom fastighetsreglering överftiras till den

av Kommunen ägda fastigheten Nyn?ishamn 2:1 ltir allmlin platsmark (gang- och

cykelväg samt park), se ljus grön sl«affering i fastighetskonsekvenskartan, !!!49
J.

Markområdet ska överft)ras genom fastighetsreglering till den av Kommunen
ägda fastigheten Nynäshamn 2:l eller annan Kommunal fastighet som

Lantmäteriet frnner låimplig. För marköverforingen giiller de gränser och den areal

som slutligen bestiims av Lantmäteriet i samband med lantmäteriftirrättningen.

B. Mark för kvartersmark

Kommunen överlåter till Exploatören ett markområde, del av fastigheten
Nynäshamn 2:1, som utlagts som kvartersmark, se röd skaffering i
fastighetskonsekvenskartan, bilaea 3. Markområdet ska överftiras genom

fastighetsreglering till Exploatörens fastighet Kullsta 2.

För marköverföringen gäller de griinser och den areal som slutligen bestiims av

Lantmäteriet i samband med lantmäteriftirättningen.

C. Markersättning

För marköverlåtelserna ska ingen ersättning erläggas.

D. Markens skick

Exploatören godtar att markområdet i §5B överlåts till Exploatören i befintligt
skick. Exploatören avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen

Exploateringsavtal för [(ullsta 2, Nynäshamns l(omtnun l )
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på grund av markens beskaffenhet, föroreningar, ftirekomst av radon eller
fomliimning.

E. Tillträde

Det formella tillträdet sker niir fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.

Parterna har rätt att nyttja marköverlåtelseområdena från den dag beslut om
Detaljplanen och detta avtal vunnit laga kaft. Exploatören står för risk och
återstiillande av marken om fastighetsbildning avslås.

F, Lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om lantmäteriftirrättning ftir fastighetsreglering enligt § 5.

Exploatören biträder Kommunens ansökan om lantmäteriftirättning genom
underskift av detta avtal. Samtliga parter ska vara aktmottagare. Parterna medger
mindre tindring ochjustering som bland annat kan vara pakallade vid
plantolkning.

Exploatören svarar ftir ftirrältningskostnaderna.

Exploatören svarar ftir ansökan och bekostar örT ig fastighetsbildning som berör
Exploatörens fastighet.

§ 6 Servitut

Fastigheten Nynäshamn 2:13 belastas idag av ett vägservitut (akt 0192-12.52112)
till förman ftir fastigheten Nynäshamn 2:182. Exploatören ansvarar ftir att
överenskommelse tecknas med Trafikverket om att sen/itutet blir upphävt iruran

tillträde sker.

Om avtalsrättigheter som hittills inte varit kåinda under planprocessen skulle
komma att uppvisas ftirbinder sig Exploatören att upphäva eller omftirhandla
dessa rättigheter så att de inte omfattar markområden ftir allmän platsmark enligt
Detaljplanen.

§7 Gemensamhetsanläggning

Inom planområdet ska en gemensamhetsanläggning inrättas ftir att ge

eldistributören åtkomst till elnätstationen som behövs fö,r områdets utbyggnad.
Exploatören bekostar och ansöker om gemensamhetsanläggning ftir kvartersmark.

L Jatcringsavtal för ,{sta 2, Nynäsharnns Kornmun 88
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SAMORDNING, TIDPLAN, SYN

§ B Samordning

Exploatören ska samordna byggnation inom kvartersmark med kommunens

åtgåirder inom allmiin platsmark på sådant sätt att åtgärder inom allmiin platsmark

inte fiirhindras eller fördyras. Det är Exploatörens s§ldighet att samråda med

kommunens ansvarig ftir utbyggnad av allmåin platsmark innan byggnation inom

kvartersmark pabörj as.

Kommunen ska liimna skriftligt godkännande att byggnation inom kvaftersmark

kan påbörjas.

Om Exploatören väljer att utftira sina arbeten parallellt med Kommunens arbeten

åir Kommunens axbeten alltid prioriterade fiire Exploatörens arbeten. I det fall det

uppstår konflikt mellan kommunens entreprenör och exploatören ska exploatören

rätta sig efter Kommunens anvisningar för att minimera intressekonfliklen.

Exploatören ansvarar ftir alla kontakter med ledningsägare och kommunen

rörande eventuell flytt av ledningar från exploatörens kvartersmark till allmiin
platsmark.

§ 9 Tidplan

Exploatören och Kommunen ska tillsammans upprätta en tidplan. Parterna ska

verka ftir att nödvändiga resurser tillsätts så att arbetet kan bedrivas i enlighet med

denna tidplan. Parterna ska kontinuerligt hålla denna uppdaterad och Kommunen

ska godkiirura alla eventuella föriindringar i tidplanen.

Tidplanen ska revideras om det uppstår omständigheter utanftrr palternas konholl
som innebiir att tidplanen inte kan håLllas såsom exempelvis åindrade

marknadsftirutsättningar för Exploatören eller att detaljplanen blir överklagad.

§ 10 Syn

Exploatören ska svara for nödvändig syn av intilliggande fastigheter vid grävning,

spriingning, pålning med mera avseende utbyggnad av kvartersmark. Kommunen

svarar ftir syn avseende utbyggnaden av allmiin platsmark.

6(14)

Exploatören ska kalla kommunen till besiktning av befintliga vägar m.m. innan
byggnation inom kvartersmark påbörjas.

ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR

§ 11 Allmänna platser

I(ommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt drift och
underhåll av allmiin plats inom exploateringsområdet.

Standarden på ifrågavarande anläggningar ska motsvara vad som gäller ftir
jiimftirbara områden i kommunen.

§ 12 Finansiering av allmän plats

Samtliga kostnader inom exploateringsområdet ftir upphandling, projektering,
byggledning, kontroll, besiktning och utbyggnad av allmän platsmark bekostas av
Exploatören.

Kostnadema omfattar de åtgåirder ftir allmåin plats (park, gangfartsområde och
gata) som görs inom exploateringsområdet, inklusive kostnader ftir
fastighetsbildning ftir allmiin platsmark.

Kommunen ska vid projektering ta fram en kostnadskalkyl för finansiering av
allmiin piats som Exploatören ska få ta del av. Betalplanen utgår fran beriiknad
fast kostnad för ftirdigställande av allmiin platsmark. Kostnaden faststiilles efter
proi ektering och kalkylering.

§ 13 Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Kommunen utftir och bekostar upphandling, projektering och utbyggnad av

allmiinna vatten-, spill- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar samt
upprättar förbindelsepunkter.

Exploatören ansvara.r ftir ansökan om och bekostar upprättandet av nya
förbindelsepunkter enligt vid inkopplingstidpunkten gällande VA-taxa.

{L
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§ 14 Bevakning av markarbeten

Exploatören övertar samtliga åtaganden och förpliktelser avseende utbyggnaden

av exploateringsområdet som åvilar Kommunen enligt artal med Trafikverket
"Avtal giillande bevakningsuppdrag för markarbeten inftir genomftirandet av

detaljplan ftir Kullsta 2 m.fl. vid Nynäsgårds station i Nynäshamns kommun",

bilasa 4.

Exploatörens åtagande enligt denna paragrafupphör om detta exploateringsavtal

eller avtalet mellan Trafikverket och Kommunen upphör att gäIla.

ENSKILDA ANLÄGGNINGAR

§ 15 Byggnation På kvartersmark

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och bebyggelse

inom Exploatörens kvartersmark.

Exploatören utftir och bekostar nödviindiga anslutande arbeten i kvarterens

ytterkanter till normal nybyggnadsstandard. Detta gäller till exempel utfarter från

kvarteret till den allmänna gatan.

§ 16 Dagvatten

Exploatören ska ftilja Kommunens principer Itir dagvattenhantering enligt
Kommunens dagvattenpolicy. Exploatören ska tillse att dagvattnet renas samt att

byggnader placeras och höjdsätts så att skador vid extrema regn minimeras.

Yt- och markvatten som kommit in på Exploatörens fastighet fran intilliggande

naturmark ska omhiindertas inom kvartersmark'

Exploatören ska tillse att dagvattnet fördröjs och infrltretas inom kvartersmark

enligt dagvattenuhedning, Dagvattenutredning Kullsta, bil4ge,!, WRS, 2016-06-

09 (reviderad 2017 -03 -1 5).

Dagvattenlösningar ska godkåinnas av Kommunens VA-avdelning innan

anläggande. Dagvattenlösningarna bekostas av Exploatören.

'1i
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§ 17 Avfallshantering

Exploatören ansvarar för att avfallshanteringen anpassas till langtgående

källsortering och återvinning i enlighet med gällande renhållningsftireskrifter ftir
Nynåishamns kommun.

Avfallsutrymmen ska placeras inom kvartersmark.

§ 18 El, tele, fiber och fjärrvärme

Exploatören bekostar utbyggnaden av el- och telenätet' Exploatören bekostar även

utbyggnad av transformatorstation, båda tillhörande Ellevio AB. Angöring till
hansformatorstation sker fran kvartersgatan.

Exploatören svarar ftir överenskommelse med samtliga ledningsägare ftir el, tele,

fiber och fiåinviirme om villkor ftir anslutning.

§ 19 Parkering

Exploatören ska på eget ansvar anotdna och bekosta parkering ftir Exploatörens

bebyggelse i enlighet med detaljplanen och Nynäshamns kommuns
parkeringspolicy. Parkering ska anordnas inom kvartersmark'

§ 20 Skyddsåtgärder

Exploatören ska bygga ut och bekosta nödvändig skyddsåtgärd mot
våirmestrålning fran drivmedelsstationen. Utformning ska ske i samråd med

kommunen.

Exploatören ska uppföra och bekosta stiingsel mellan planområdet och
pendeltågspåret.

VILLKOR UNDER BYGGTIDEN

§ 21 Byggtrafik

Sker byggtrafik till exploateringsområdet ska Exploatören tillse att stömingarna

begrtinsas i möjligaste måla. Exploatören ska i god tid innan byggstart redovisa

ftirslag till Trafikanordningsplan (TA-plan) som skiftligen ska godkiinnas av

(f
O'
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Kommunens stadsmiliöavdelning. TA-planen ska ftilja anvisningar i Teknisk
handbok för Nynäshamns kommun.

Exploatören iir skyldig att kontinuerligt städa allmänna gator inom och

angränsande till exploateringsområdet fran byggdamm, byggnadsmaterial och lera

m.m. som orsakats av Exploatörens byggtrafik till och fran byggarbetsplatsen.

§22 Etableringsplan

Iru:an byggnadsarbetena påbörjas ska Exploatören uppdtta en etableringsplan

som skiftligen ska godkåinnas av Kommunens stadsmiljöavdelning.

Etableringsplanen ska bland annat behandla eventuellt nytdande av natur- eller
gatumark ftir uppståiilning av arbetsbodar, upplag eller dylikt,
återställningsarbeten efter nyttjandet, skyddande av träd och natur, stiingsel runt

byggarbetsplatsen, in- och utfartslösningar ftir byggtrafik samt provisoriska

lösningar för gång- och cykeltrafik under byggtiden. Uppställning av bodar,
upplag och dylikt ska i första hand ske på kvartersmark.

§ 23 Användning av allmän plats under byggtiden

Exploatören äger inte rätt att utan tillstand nyttja kommunens mark utanftir den

egna fastigheten ftir upplag eller annat 2indamål som star i samband med

Exploatörens byggande. Annat iindamål är till exempel upplagsplats för
byggmaterial, uppställning av bodar eller dylikt. Sådan mark far inte heller utan
tillstand nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatör eller av denne

anlitad entreprenör.

Ansökan om titlftillig upplåtelse av allmiin plats prövas av kommunen fran fall till
fall. I det fall kommunen efter ansökan från Exploatören finner upplåtelse möjlig
åligger det Exploatören att ansöka om polistillstand.

I samband med polistillstandet tar Kommunen ut en avgift enligt taxa för
upplåtelse av allmåin plats. Polistillståndet åtr ftirenat med villkor om till exempel

städning, avgränsning och återställning.

I det fall kommunal mark inte städas från bygg- och restmaterial efter det att
tillståndet upphört har Kommunen rätt att på Exploatörens bekostnad utftira
städning och återställande.

,fi
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§ 24 Masshantering

Exploatören ansvarar ftir att kvartersmarken anpassas till markhöjd ftir allmåin
plats. Vidare ansvarar Exploatören ftir att massorna har den kvalitet och
beskaffenhet som krävs utifrån gällande lagstiftning. Kommunen ansvarar inte för
masshantering inom kvartersmark.

Exploatören ska, på egen bekostnad, ta hand om och transportera bort eventuella
överskottsmassor från kvartersmark till låimplig deponi eller annan liimplig plats.

Kommunen tillhandahåller inte någon tipp ftir överskottsmassor. All hantering
och deponering av överskottsmassor ska bekostas av Exploatören.

§ 25 Markförorening

Exploatören iir ansvarig ftir att marken inom exploateringsområdet uppfyller de

miljökav som ställs ftir att iindamålet med planen ska kunna genomföras.

Exploatören ansvarar ftr att erhålla erforderliga tillstånd för sin verksamhet.

I samband med mark- och anläggningsarbeten på Exploatörens kvartersmark ska
Exploatören samråda med kommunens tillsynsmyndighet (Södertörns Miljö- och
håilsoskyddsftirbund) om miljöprovtagning av schaktmassor ftir att såikerställa
korrekt masshantering.

Om Exploatören påträffar markftirorening inom exploateringsområdet ska

Exploatören bekosta de markundersökningar och efterbehandlingsåtgiirder som

behövs i enlighet med miljötillsynsmyndighetens beslut. Exploatören ansvarar för
att anmäla markftiroreningarna till kommunens miljötillsynsmyndighet.

§ 26 Fornlämning

Om Exploatören påträffar ett arkeologiskt fynd i samband med utbyggnad av
exploateringsområdet svarar Exploatören ftir anmälan till berörd
tillsynsmyndighet. Exploatören svarar ftir kostnader och åtgåirder som

tillsynsmyndigheten kan käva.

Exploatören svarar ftr kostnader ftir arkeologiska fynd inom allmiin platsmark.

§27 VAunderbyggtiden

Exploatören ska på egen bekostnad ordna VA under byggtiden.

«
,\^ 
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Om Exploatörens spill-, dag-, och dråinvatten under byggtiden käver siirskild
behandling ska Exploatören, utöver brukningsavgiften, stå ftir de merkostnader

som uppkommer.

I övrigt gäller Allm2inna bestämmelser ftir brukande av Nynäshamns kommuns

allmiinna vatten- och avloppsanlaggning (ABVA)'

§ 2S Elförsörjning under byggtiden

Exploatören ska på egen bekostnad ordna elftirsörjning under byggtiden.

§ 29 Tillstånd, lov, godkännande

Exploatören ansvarar ftir inhämtning av nödvåindiga tillstand, lov och

godkannande enligt särskild lagstiftning och svarar ör samtliga kostnader ftir
detta. Det kan till exempel gälta tillstand, lov eller godkiinnande enligt plan- och

bygglagen, miljöbalken, ordningslagen samt lokala föreskrifter.

§ 30 Skador och slitage

Kommunen och Exploatören ansvarar ömsesidigt ftir återställning av skador och

slitage på respektive parts egendom, så som allmiinna anläggningar och

byggnader inom kvartersmark.

I Exploatörens åtaganden ingår att bekosta och åtgiirda skador och slitage på

kommunens mark och anläggningar som orsakats av Exploatörens
grundläggning/sprängning, byggtrafik eller övrig byggnation. Innan Exploatören

åtgiirdar skador och slitage ska godkiinnande inhämtas från Kommunen.

Om Exploatören inte åtgiirdar fastställda skador och slitage inom skälig tid, med

hainsynlil skadans art och omfattning, äger Kommunen rätt att åtgiirda skador

och slitage på Exploatörens bekostnad.

Exploatörens ansvar kan ej överliiras på av Exploatören anlitad entreprenör och

leverantör.

,13
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EKONOMI

§ 31 Planavgift
Planläggningsavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören. Planavgift

anses diirmed vara erlagd och kommer inte ytterligare att påftiras Exploatören.

§ 32 Administrationskostnad

Exploatören ska betala en ersättning om 54 000 kronor exklusive moms ftir mark-

och exploateringsenhetens arbete med uppftiljning av detta artal samt övrig
administration (exempelvis projektledning, nåirvaro vid möten och ekonomisk

administration).

Betalningen sker genom faktrxa efter att beslut om godkiinnande av detta avtal har

vunnit laga kaft. Exploatören ska betala ersättningen som ett engangsbelopp.

Betalningsvillkoren ska vata 30 dagar netto.

Om detta artal ftirfaller i sin helhet ska erlagd ersättning återbetalas till
Exploatören.

§ 33 Fastighetsavgifter, kostnader och intäkter

Kommunen svarar fiir kostnader ftir skatter, riintor och övriga avgifter som

belastar marköverlåtelseområdet enligt § 58 i den man de avser och belöper på

tiden fram till tillträdesdagen. Exploatören svarar {iir niimnda kostnader i den mån

de belöper på tiden från och med niimnda dag. Kommunen har rätt till intiikter
från markområdena ftir tiden fram till tilltradesdagen och Exploatören ftr tiden
från och med nämnda dag.

Omviint ftirhållande gäl1er ftir marköverlåtelseomådet enligt §5A.

§ 34 Säkerhet

Eftersom åtagandet ftir Exploatören i detta avtal tir begriinsat och med hiinsyn till
bolagets ekonomiska situation behövs ingen siikerhet tas ut i detta fall'

§ 35 Faktura, dröjsmålränta

Kommunen ställer faktura till:
AB Nyn?ishamnsbostäder

Exploateringsavtal 1ör Kullsta 2, Nynäshamns Kommun
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Box257
149 23 Nynäshamn

Har inte fakturerat belopp betalats på fiirfallodagen utgår dåirefter dr<ijsmålsriinta

enligt riintelagen. Förfallotid ska sättas till 30 dagar netto.

KOMMUNIKATION

§ 36 lnformation, marknadsföring

Parterna ska samverka kring en gemensam plan ftir information och dialog under

utbyggnadstiden.

Exploatören ska informera niirboende, fastighets- och anläggningsägare,

hyresgäster och andra berörda om projektet i god tid innan byggstart och löpande

under genomftirandetiden.

Exploatören ska på egen bekostnad sätta upp informationstavla, vilken beskiver
och informerar om det aktuella projektet. Exploatören ansvarar ftir samordning

och att ordna eventuella tillstand ftir informationstavlan.

övnrcr

§ 37 överlåtelse av detta avtal

Om Exploatören avser överlåta hela eller delar av marken inom
exploaleringsområdet till annan paft ska Kommunen (Mark- och

exploateringsenheten) skriftligen informeras om detta.

Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till
tredje man, tillse att tillräcklig siikerhet utställs. Kommunen avgör från fall till fall
vad som utgör tillräcklig såikerhet.

Exploatören får efter Kommunens skiftliga medgivande franträda hela eller delar

av detta avtal genom att överlåta tilltimpliga delar på den nya ägaren.

§ 38 Tvist

Tvist angående tolkning eller tilliimpning av detta avtal ska avgöras i allmän
svensk domstol.

t4(14)

§ 39 Ombud

Kommunens ombud åir mark- och exploateringschefen. Ombudet äger behörighet
att loreträda Kommunen inom ramen ftir detta avtal undantaget

myndighetsutövning.

Exploatörens ombud är verkstiillande direktören ftir AB Nynäshamnsboståider.

Ombudet äger behörighet att ftireträda Exploatören i alla fiågor rörande

exploateringen och traffa då nodviindiga överenskommelser.

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav paxtema har tagit var

sitt och ett genom Kommunens ftirsorg ska inlåimnas till Lantmäteriet.

tptr:mÅ7_ l'il-ulr
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Detaljplan för Kullsta 2 m.fl.

Dnr KSl2016lozL7l2L4

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att:

1, Granskningsutlåtandet godkänns.

2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen

2010:900 (PBL).

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 april 2018 § 90.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2015, §197 att ge

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja

planläggningsarbete. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen

och granskningsutlåtandet den 7 december 2017 (MSN § 325 20t7).

Detaljplanen innefattar Kullsta 2 som ä9s av AB Nynäshamnsbostäder och

Nynäshamn 2:13 och del av fastigheten Nynäshamn 2:1 som ägs av Nynäshamns

kommun. Planområdet ligger vid pendeltågsstationen Nynäsgård, cirka en kilometer

från Nynäshamns centrum. Fastigheterna Kullsta 2:13 och Kullsta 2 har tidigare
varit bebyggda med garage men utgörs idag av grusad parkeringsyta, asfalterad
väg till pendelstationen samt sly och träd. Nynäshamn 2:1 utgörs av gatan

Kullstagränd och fungerar som utfart för bensinstationen och kiosken norr om

planområdet. Öster om planområdet, längs Centralgatan, ligger kulturhistoriskt
intressanta arbetarbostäder, de så kallade Telihusen. Byggnaderna

består i huvudsak av ljus puts med rödmålat trä i detaljer eller övre gavelstycke och

är 2-3 våningar höga.

Granskningshandlingar har upprättats i april 2017 och granskning ägde rum 24 maj

till 19 juni 2017.
Synpunkter under granskningstiden berörde bland annat hushöjderna och dess

eventuella påverkan på de befintliga Telihusen och fastigheterna söder om
planområdet. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats den 10

november 2017. Utlåtandet redovisar inkomna yttranden med förvaltningens
kommentarer och ställnings tagande. Planhandlingarna har uppdaterats till
antagandehandlingar. Yttranden under granskningen har endast lett till ett fåtal

bestämmelser som styr gestaltning av det södra punkthuset.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen
2010:900 (i dess lydelse efter 1 januari 2015).

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att

1. Granskningsutlåtandet godkänns.

2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap' 27§ Plan- och bygglagen
2o1o;soo(PBL). ) ) ss
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Detaljplan för Kullsta 2 m fl

Kommuns§relsens försla g tlll kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäKige att:

1. Granskningsutlåtandet godkänns.
2. Detaljplan för Kullsta 2 m.fl. antas enligt 5 kap. 27§ Plan- och bygglagen 20f0:900 (PBL).

R.eservation
Harry Bouveng (M) reserverar sig mot beslutet.

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

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 ol(ober 2015, §197 att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningsarbete. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen och granskningsutlåtandet den 7 december 2017 (MSN §
32s 2Ot7).

Detaljplanen innefattar Kullsta 2 som ägs av AB Nynäshamnsbostäder och Nynäshamn 2:13 och del av
fastigheten Nynäshamn 2:1 som ägs av Nynäshamns kommun. Planområdet ligger vid
pendeltågsstationen Nynäsgård, cirka en kilometer från Nynäshamns centrum. Fastigheterna Kullsta 2:13
och Kullsta 2 har tidigare varit bebyggda med garage men utgörs idag av grusad parkeringsyta,
asfalterad väg till pendelstationen samt sly och träd. Nynäshamn 2:l utgörs av gatan Kullstagränd och
fungerar som utfart för bensinstationen och kiosken norr om planområdet. Öster om planområde! längs
Centralgatan, ligger kulturhistoriskt intressanta arbetarbostiider, de så kallade Telihusen. Byggnaderna
består i huvudsak av ljus puts med rödmålat trå i detaljer eller övre gavelstycke och är 2-3 våningar
höga.

Granskningshandlingar har upprättats i aryll20L7 och granskning ägde rum 24 maj till 19 juni 2017.
Synpunkter under granskningstiden berörde bland annat hushöjderna och dess eventuella påverkan på

de befintliga Telihusen och fastigheterna söder om planområdet. Efter granskningen har ett
granskningsutlåtande upprättats den 10 november 20U. Utlåtandet redovisar inkomna yttranden med
förvaltningens kommentarer och ställningstagande. Planhandlingarna har uppdaterats till
antagandehandlingar. Yttranden under granskningen har endast lett till eft fåtal beståimmelser som styr
gesbltning av det södra punkthuset,

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 (i dess lydelse efter
1 januari 2015),
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