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BUN/2020/0273/214

Yttrande över detaljplan för del av Själv 5:14
Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Reservationer och särskilda yttranden

Emma Solander (MP) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över ett samråd med detaljplan för del
av Själv 5:14, ett område i västra Segersängsmotet. Sista datum för yttrande är 2020-10-21.
I maj 2018 uppdrogs miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att planlägga detaljplanen för
Sydvästra Segersängsmotet. Området för den aktuella detaljplanen är cirka 11,5 hektar stort och
fastigheten Själv 5:14 ägs av Nynäshamns kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för
ett verksamhetsområde med flexibel utformning vad gäller typ av verksamheter och
fastighetsindelning. Detaljplanen exemplifierar dessa verksamheter som lokaler för
serviceverksamheter, livsmedelstillverkning, lager, verkstäder med mera. Även verksamheter med
behov av lokaler för material eller utrustning så som el- och byggföretag eller företag som erbjuder
hushållsnära tjänster ingår.
Utöver detaljplanen har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen delgett plankarta, fastighetskarta,
miljökonsekvensbeskrivning samt en rad utredningar i ärendet så som bergrundsanalys, arkeologisk
förundersökning, dagvattenutredning med mera.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att barnkonventionen beaktas i detaljplanen.
Vidare bedömer förvaltningen att förvaltningens verksamheter inte påverkas av detaljplanen och har
därför inget att erinra.

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna
det till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
1. anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande BUN/2020/0273/214-2
Bilaga 1, Planhandlingar och utredningar till ärende detaljplan del av 5:14

Skickas till

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Barn och Utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun
Datum 21/10 2020

Gällande yttrande över detaljplan för själv 5:14
Hur vi bygger samhället är en av de faktorer som har störst inverkan på våra klimatoch miljöutsläpp. Det påverkar också både vår hälsa och den sociala
sammanhållningen. Människor ska kunna gå, cykla och åka kollektivt till skolor,
mataffärer och fritidsaktiviteter på ett klimatsmart säkert sätt. Vi vill i och med detta
locka fler att vilja bo i kommunen.
Alla ska ha tillgång till grönt i sin närhet!
Estetiskt tilltalande grönskande närområden för vardaglig återhämtning är en av de
enskilt viktigaste faktorerna för hur människor trivs. Det är ett kommunalt ansvar att
parker och lekplatser inte bara byggs och utan också underhålls. Medborgarna har
delegerat utformningen av boendemiljön till folkvalda politiker, vi anser att det är ett
svek mot detta förtroende att anlita ankar byggherrar att planera utformningen av
nya markanvisningar.
Smartare sätt att resa - Nynäshamn ska sikta på att bli en av Skandinaviens
bästa cykelkommuner. När allt fler upptäcker fördelarna med cykeln som
transportmedel behövs också bättre cykelvägar. Viktiga cykelstråk behöver breddas,
separeras tydligare från gångtrafikanter och få en högre standard. Med snabba
cykelstråk från Stockholms stadsdelar och Södertörn knyter vi ihop Nynäshamns
kommun och förbättrar möjligheterna till cykelpendling. Tryggheten i trafiken behöver
också förstärkas med säkra cykelpassager och särskilda trafikskyltar för
cykeltrafiken. Vi vill också se cykelparkeringshus i större orter och vid
ytterområdenas pendlarparkeringar, och införa ett system med hyrcyklar för
besökare. Fler ska få chansen att lära sig cykla och alla barn ska ha säkra
cykelskolvägar. Kommunen behöver arbeta mer med att visa på de positiva
effekterna av Nynäshamn som en stark cykelkommun. Vi vill kraftigt minska
trafikstockningar vid våra skolor genom att på alla vis underlätta för föräldrar och
personal att promenera, cykla eller åka kollektivt. Cykelvägar ska prioriteras vid

snöplogning och sandning. I stället för biltrafik på varje gata kan vi ge mer plats för
fotgängare och cyklister, men också för handel, uteserveringar och grönytor. Vi ska
skapa resandemönster för människor som skapar trivsel och en ren miljö.

Kollektivtrafiken behöver utvecklas i hela kommunen. Bussarna
ska så långt
som möjligt få eget utrymme i trafiken för att garantera att de kommer fram snabbt
och smidigt. Så kallade BRT-linjer - bussar med rakare linjer och färre stopp - ska
provas på fler linjer direkt till Stockholm och Södertälje. Attraktiviteten måste öka på
bussarna för att fler ska välja buss framför bilen - bussar i tid, ofta, med gott om
utrymme, wifi, usb-laddning, som drivs av biogas och andra förnybara drivmedel får
bilresenärer att ställa bilen. Tågen ska gå oftare och ha dubbelspår för att driva
Norviks transporter effektivt på nätterna. Genom att minska biltrafiken i kommunen
minskar vi också buller och luftföroreningar och gör kommunen till en mer hälsosam
och inbjudande plats.

Vackra miljöanpassade bostäder för alla. Det
vi bygger ska kunna stå i hundratals
år, vara spännande för ögat och så fritt som möjligt från kemikalier. Vi ska bygga mer
i trä från våra skogar och vi ska bygga smart och innovativt, med fossilfri energi. Vi
ska bygga i hela kommunen, även på landsbygden där VA och vägar är framdraget
prioriteras. Nya hus och boendeformer i befintliga bostadsområden ökar variationen
och gör det möjligt att bo kvar i samma område även om livet förändras, det
möjliggör också för olika grupper av människor att bo i samma område. Alla
människor ska ha tillgång till grönområden nära sitt boende - vi ska inte bygga igen
våra parker och grönytor. Det som byggs får inte ske på bekostnad av viktiga
kulturvärden - vi ska värna moder jord och den biologiska mångfalden. Nya
byggnader och bostadsområden ska passa in i Nynäshamns kulturmiljö. NYBO är
Nynäshamns viktigaste bostadsaktör och ska så förbli. Därför ska NYBO leda
utvecklingen i att skapa miljösmarta, trygga och ekonomiska bostäder för alla
medborgare, i alla faser av livet. Näringen ska bli en modell ortsstruktur där företag,
föreningsliv och kommunen tillsammans utvecklar en stadsdel som är långsiktigt
hållbar för både människa och miljö. Här byggs bostäder i hållbara material och med
mål om en klimatneutral stadsdel både vad det gäller el, värme, material, transporter
och resande.

Mer grönska i Nynäshamn. Grönska
i staden bidrar både till en bättre hälsa, ökad
trivsel, mindre stress och ger motståndskraft vid ett allt mer oförutsägbart klimat.
Med mindre biltrafik skapar vi automatiskt en bättre luft och mer plats för grönytor.
Smart anlagda gator kan kombinera dagvattenhantering med träd och planteringar
som ger en bättre luft- och stadsmiljö. Våra hus kan också bli mer gröna med
växtlighet på tak och fasader, för att skapa mer biologisk mångfald och en trevligare
stad. Vi vill att befintliga grönområden ska användas mer av fler - skolgårdarna ska
bli grönare och kan då bli en kvarterspark efter skoldagens slut, och de vanliga
parkerna kan användas av förskolor och skolor. När fler väljer bort bilen minskar
parkeringsbehoven och vi kan skapa små parker där vi idag bara har asfalt. Äldre

träd ska skyddas eftersom de bidrar till hotade arters överlevnad, en rikare
kulturmiljö och en bättre luft i staden.

Tillgång till odling och naturupplevelser. Allt
fler vill odla - både på landet och i
stan, det ska uppmuntras. Lokal matproduktion ger både klimatsmartare mat, mer
biologisk mångfald, mindre utsläpp av kemikalier och cirkulära kretslopp. Stadsodling
skapar trivsel och gemenskap. Nya hus som ska ha tillgång till odlingsyta, till
exempel på tak, balkong eller på marken. Vi vill verka för att föreningsverksamhet för
stadsodling, parkskötsel och koloniträdgårdar stöttas och att samverkan med
kommunen utvecklas. Vi ska verka för att fler människor i kommunen får glädje av
skogen, sjöarna, ängarna och havet.
Miljöpartiet de Gröna ser gärna att en företagsby utvecklas men detta måste vara väl
förankrat med invånarna och de olika organ som värnar naturmark tex.
I detta fall gällande Själv 5:14 anser Miljöpartiet att det inte ska byggas en företagsby
vid området västra Segersängsmotet.
Vi ser andra platser i kommunen som bättre anpassade, så som Kalvö
industriområde eller Norvik, som också har infrastrukturen på plats.

För Miljöpartiet de Gröna Nynäshamn

Emma Solander

