Mötesbok: Kommunfullmäktige (2021-01-14)

Kommunfullmäktige
Datum: 2021-01-14
Plats: Folkets hus, Mysingen
Kommentar:
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TILLKÄNNAGIVANDE

Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
torsdagen den 14 januari 2021 klockan 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
1. Upprop och anmälningar om förhinder
2. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
3. Justering av sammanträdets protokoll
4. Avsägelser
5. Valärenden
6. Revisorerna
7. Inkomna ärenden
8. Inkomna medborgarförslag
9. Meddelanden
10. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Beslutsärenden
11. Överlåtelse av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14 mindre
Beslutsärenden, motioner
12. Svar på motion om kameraövervakning i Nynäshamns kommun
13. Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om korruption, mutor och jäv
14. Svar på motion om utbetalning av partistöd
15. Svar på motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns kommun
Interpellationer
16. Svar på interpellation ställd av Roland Junerud (S) till socialnämndens ordförande Antonella
Pirrone (KD) angående hur vi ska säkerställa att våra beslut tas med transparens och i
demokratisk ordning
17. Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga lärare i Nynäshamn rekryteras
Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen,
Nämndhuset, Stadshusplatsen 1, Nynäshamn, telefonnummer 08-520 680 00. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga, allmänheten är därför välkomna att höra på debatten.
Nynäshamn den 21 december 2020

Fredrik Sönnergren
kommunfullmäktiges ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-09-23

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2020/0006/101-23

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Inkomna ärenden
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

KS/2020/0492/060-1
Emma Solander (MP) har den 1 december 2020 inkommit med en motion om angående att
Nynäshamns medborgare behöver en värdig och modern politisk styrning.

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-12-17

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2020/0019/109-30

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Inkomna medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
1. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om upprustning
av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen och Aktervägen.
2. till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om fler
soptunnor samt ordna en tävling om att designa "Nynäshamnssoptunnan”.

Ärendet

KS/2020/0490/061-1
och
har den 30 november 2020 inkommit med ett
medborgarförslag om upprustning av fotbollsplanen vid Lejdarvägen, Kölvägen och Aktervägen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till
samhällsbyggnadsnämnden.
KS/2020/0483/061-1
och
har den 24 november 2020 inkommit med ett medborgarförslag
om fler soptunnor samt ordna en tävling om att designa ”Nynäshamnssoptunnan”.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till
samhällsbyggnadsnämnden.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

Beslutsunderlag

Medborgarförslagen

Skickas till

Akten
Förslagsställarna
Samhällsbyggnadsnämnden

______________________
Malin Söderlund
nämndsekreterare
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-12-17

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2020/0006/101-36

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Söderlund
E-post: malin.soderlund@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
-Kommunstyrelseförvaltningen informerar härmed om att e-förslag införs 1 januari 2021. Eförslag införs därmed som försök under hela 2021. E-förslagen kommer publiceras på
kommunens webbplats och ligga ute för omröstning under tre månader. Medborgarförslag
som inkommer mellan den 17 december och 31 december 2020 kommer behandlas på
kommunfullmäktiges sammanträde i februari. Punkten ”inkomna medborgarförslag” utgår
från fullmäktiges dagordning under testperioden av e-förslag.
KS/2020/0008/102-68
Information från Länsstyrelsen i Stockholm angående att ny röstsammanräkning kan göras
som först när entledigandet av Daniel Adborns (L) uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
trätt i kraft.

KS/2020/0230/061-3
Kultur- och fritidsnämnden har den 2 december 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att
det ska placeras en badstege på bryggan vid första pumpviken som besvarad med tillägg av Daniel
Jobarks (S) yrkande.
KS/2020/0217/061-3
Kultur- och fritidsnämnden har den 2 december 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om
drive-in-bio på estö.
KS/2020/0406/061-3
Kultur- och fritidsnämnden har den 14 december 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om
konstfrusen isbana på Stadshusplatsen som besvarad.

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-11-24

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2020/0136/253-12

Tjänsteställe/handläggare
Planering och samhällsutveckling
David Ulmér
E-post: David.Ulmer@nynashamn.se
Tel: 08 520 684 83

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Överlåtelse av bostadsrätt i fastigheten Månberget 14, mindre
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlåta bostadsrätten i fastigheten Månberget 14
till HSB brf Månberget (organisationsnummer: 716418-6640).

Sammanfattning

Kommunen äger en bostadsrättslägenhet i HSB brf Månberget. Socialförvaltningens verksamhet har
flyttat ut dessa lokaler. Kommunen saknar behov av lokalerna. Förvaltningen har försökt sälja
lägenheten via mäklare. Ett avtal har träffats med en köpare. Avtalet föreslås godkännas av
kommunfullmäktige.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har efter kommunstyrelsens beslut, KS § 191/2018, ett uppdrag om
att avveckla lokaler som inte behövs för kommunens verksamhet.
Kommunen äger sedan länge en bostadsrättslägenhet i HSB brf Månberget. Lägenheten har tjänat
som gruppbostad och sedermera verksamhetslokal för kommunens öppenvård. Lokalerna var för
små och inte fullt ut ändamålsenliga för öppenvården, varför verksamheten flyttade till det gamla
sjukhuset sensommaren 2020.
Lägenheten är 248 kvadratmeter stor. Avgiften till bostadsrättsföreningen överstiger 20 000
kr/månad.

Förvaltningens bedömning

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har erbjudits att hyra lägenheten för sina
respektive verksamheter. Bägge förvaltningarna har avböjt. Lägenheten fyller inget strategiskt syfte
för kommunen. Kommunen bedöms därmed inte ha behov av den.
Förvaltningen har haft lägenheten ute för försäljning via mäklare till ett utgångspris om 1 miljon kr.
Webbplatsen med annons har legat ute under en längre tid och varit välbesökt.
Bostadsrättsföreningen som lägenheten ligger i har lämnat ett bud om 1,2 miljoner kr för att köpa
lägenheten av kommunen. Budet är alltså 0,2 miljoner kr mer än kommunens utgångspris. Mot
bakgrund av den höga avgiften är avyttringen en angelägen besparing för kommunen.
Lägenheten är i skrivande stund bokförd i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
anläggningsregister. Nämndens ställningstagande bedöms dock inte nödvändigt mot bakgrund av
att fastighetsavdelningen flyttar till kommunstyrelsen den 1 januari 2021. Vid tiden för
kommunfullmäktiges slutgiltiga ställningstagande är anläggningstillgången inom kommunstyrelsens
ansvarsområde.
Kommunstyrelsens föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna överlåtelsen av
bostadsrättslägenheten.
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_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

Beslutsunderlag

Köpekontrakt
Depositionsavtal
Objektsbeskrivning

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________________
Mikael Gustafsson
planeringschef

12/21 Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun - KS/2020/0145/060-2 Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun : Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-09-04

Sida 1

Vår beteckning
KS/2020/0145/060-2

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Matilda Ekh
E-post: matilda.ekh@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Svar på motion om kamerabevakning i Nynäshamns
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka platser i kommunen som kamerabevakning
kan ge effekt.
2. motionen anses besvarad i och med denna skrivelse.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) om att kommunen ska
utreda och driftsätta kamerabevakning i kommunen. För att en kommun ska få tillstånd för
kamerabevakning på allmän plats krävs det att flera paragrafer i Kamerabevakningslagen är uppfyllda.
Det ska särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet. Att införa kamerabevakning ska inte vara en första brottsförebyggande åtgärd utan
alternativa åtgärder till kamerabevakning ska först ha vidtagits. I Nynäshamns kommun är trygghet ett
prioriterat område. Förvaltningen bedömer att en utredning om kamerabevakning kan utröna om
införande av kamerabevakning är en möjlig trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd i
kommunen.

Bakgrund
Den 25 februari 2020 inkom Jean-Claude Menot (SD) och Klas Rydström (SD) med en motion om
kamerabevakning i Nynäshamns kommun. I förslaget yrkar de att:
- Ge berörd förvaltning i uppdrag att utreda och driftsätta kameraövervakning där behov finns, i
stadskärnorna, i parker, på torg och/eller i bostadsområden.
- Söka tillstånd gällande övervakning.
- Tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser.

Ärendet
För att en kommun ska få tillstånd för kamerabevakning på allmän plats krävs det att flera punkter i
Kamerabevakningslagen är uppfyllda. Förutsättningen för tillstånd är enligt Kamerabevakningslagens 8 §
att bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen av
intresset ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att bland annat förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet samt störningar av allmän ordning och olyckor. Det måste också beaktas
hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet
används samt vilket område som ska bevakas. Vidare kan kommunen inte söka tillstånd för
kamerabevakning på plats som kommunen själv inte ansvarar över. Att införa kamerabevakning ska inte
vara en första brottsförebyggande åtgärd, utan alternativa åtgärder till kamerabevakning ska först ha
vidtagits. Exempel på en brottsförebyggande åtgärd är införande av larm.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-09-04

Sida 2

Vår beteckning
KS/2020/0145/060-2

Brottsförebyggande rådet har tagit fram en metastudie om kamerabevakning och dess effekter, en
metastudie är en sammanfattning av forskning inom ett visst område. I metastudien konstateras det att
kamerabevakning ger brottsförebyggande effekter vid narkotikabrott och egendomsbrott. Däremot
bedöms inte kamerabevakning ge några effekter vid våldsbrott. Utifrån vilken plats som kamerabevakas
konstaterar metastudien att kamerabevakning ger brottsförebyggande effekter vid bilparkeringar och
bostadsområden. Däremot ska inte kamerabevakning ge en brottsförebyggande effekt i centrumkärnor
eller i särskilda områden med flerfamiljshus. För att kommunen ska kunna ansöka om tillstånd till
kamerabevakning för ett område behöver kommunen underlag som visar att brottsligheten i området kan
förebyggas med hjälp av kamerabevakning. Lidingö kommun genomförde 2019 en utredning om
kamerabevakning med hjälp av brottsstatistik från polisen. Statistiken delades upp utifrån brottstyp och
redovisades på kartor för att ge en bild av vilken typ av brott som inträffar var och om brotten i området
kan förebyggas med hjälp av kamerabevakning.
I Nynäshamns kommun är trygghet ett prioriterat område och våren 2020 påbörjade
kommunstyrelseförvaltningen ett arbete med att bygga upp ett trygghetsråd. Trygghetsrådet bottnar i en
samverkansöverenskommelse med polisen och Södertörns brandförsvarsförbund, det så kallade
medborgarlöftet. För att fortsätt ha ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
förlängde kommunen i maj 2020 samverkansöverenskommelsen. En aktivitet för att nå ut till allmänheten
med kommunens trygghetsarbete som planerades före Coronapandemin var att polisen, Södertörns
brandförsvarsförbund och kommunen tillsammans ska möta kommuninvånare och näringsliv under
riktade evenemang på centrala platser i de olika kommundelarna. Ett arbete med att ta fram en lägesbild
av den upplevda tryggheten i kommunen pågår utifrån resultatet på den senaste
trygghetsundersökningen.
För närvarande arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med en utredning om
kamerabevakning på skolgårdar. Under 2019 inkom fyra medborgarförslag rörande kamerabevakning till
kommunen som berörde flera områden, bland annat skolgårdar, parkeringar, bostadsområden och
tågstationer. Det finns därför ett intresse hos flera invånare i kommunen att se över möjligheten till
kamerabevakning i kommunen.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att en utredning om kamerabevakning kan utröna om införande av
kamerabevakning är en möjlig trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd i kommunen. En
övergripande utredning om kamerabevakning bedöms vara mer effektiv än flera parallella utredningar
och förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelseförvaltningen genomför utredningen för att sedan
involvera övriga förvaltningar vid behov.
Kommunen har i samverkansöverenskommelsen med polis och Södertörns brandförsvarsförbund planerat
att nå ut till medborgarna med trygghetsarbetet genom möten på centrala platser i kommunen. I och
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av Coronapandemin kan alternativa sätt att nå
ut till medborgarna med trygghetsarbetet behöva ses över om rekommendationerna inte förändras under
den andra delen av 2020.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

______________________
Matilda Ekh
utredare
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-09-04

Beslutsunderlag
Motion – kameraövervakning för ett tryggare Nynäshamn

Skickas till
Akten
Motionärerna

Vår beteckning
KS/2020/0145/060-2

Sida 3

juda förtroendevalda utbildning om korruption, mutor och jäv - KS/2020/0168/060-2 Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om korruption, mutor och jäv : Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda en utbildning i mutor och jäv

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-06-01

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2020/0168/060-2

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Matilda Ekh
E-post: matilda.ekh@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Svar på motion om att erbjuda förtroendevalda en utbildning i
mutor och jäv
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad i och med
denna skrivelse.

Bakgrund

Den 12 mars 2020 inkom Donald Löfving (SD) och Björn Larsson (SD) med en motion. I motionen
yrkar de på att alla nyinvalda förtroendevalda vid varje mandatperiods början ska erbjudas en
utbildning i givande och tagande av mutor samt om jäv.
Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-13 § 24 Nynäshamns kommuns policy mot givande och
tagande av mutor. Policyn syftar till att säkerställa att Nynäshamns kommun kan bedriva
verksamhet som inte hamnar i konflikt med mutlagstiftningen. Policyn innehåller också exempel på
jävssituationer.

Ärendet
Vid varje mandatperiods början anordnar kommunstyrelseförvaltningen en utbildning för de
förtroendevalda. Det ligger i förvaltningens uppdrag att ge de förtroendevalda verktygen för att
kunna utföra sina uppdrag, ett av de verktygen är kunskap i hur man undviker mutor och jäv. I
februari 2015 hölls en utbildning som behandlade jäv och i januari 2019 en utbildning som
behandlade mutor och jäv.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att utbildning om givande och tagande av mutor samt jäv är något som
redan erbjuds de förtroendevalda vid varje mandatperiods början. Förvaltningen föreslår därför att
motionen ska anses besvarad i och med denna skrivelse.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

Beslutsunderlag

______________________
Matilda Ekh
utredare

Motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om korruption, givande och tagande av mutor
samt om jäv.

Skickas till

Akten
Motionärerna
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2020/0169/060-3

Tjänsteställe/handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Ryman
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Svar på motion om utbetalning av partistöd
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. anse motionen besvarad,
2. uppdra till kommunstyrelsen att se över reglemente för kommunalt partistöd som möjliggör årsvis
utbetalning av partistöd.

Sammanfattning

En motion om utbetalning av partistöd har inkommit från Sverigedemokraterna. Enligt motionen ska
möjligheten att betala ut partistöd årsvis istället för kvartalsvis utredas. Om möjlighet finns att
betala ut partistöd årsvis, besluta om årsvis utbetalning.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att utbetalning av partistöd kan ske årsvis. För att
kunna tillämpa 3 § i reglementet när ett parti har ”tomma stolar” får kommunen begära
återbetalning av utbetalt partistöd.

Ärendet
En motion om utbetalning av partistöd har inkommit från Sverigedemokraterna. Enligt motionen ska
möjligheten att betala ut partistöd årsvis istället för kvartalsvis utredas. Om möjlighet finns att
betala ut partistöd årsvis, besluta om årsvis utbetalning.
Bestämmelserna om partistöd finns i 4 kap 29-32 §§ kommunallagen. Kommunfullmäktige har också
antagit reglemente för partistöd 2014-09-10, § 96. Fullmäktige fattar årligen beslut om utbetalning
av partistöd. Enligt 2 § andra stycket reglemente för partistöd ska partistöd endast utges om
kommunfullmäktige har anvisat medel för ändamålet i kommunens budget och angivit belopp för
grundstöd och mandatstöd. Beslutet innefattar då även tidpunkterna för utbetalning.
Partistöd utgår med dels grundstöd, dels mandatstöd till ett politiskt parti som är en juridisk person
och som har en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet enligt 1 § reglemente för
partistöd. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti
är representerat i fullmäktige.
Enligt 14 kap 21 § vallagen utser valmyndigheten (länsstyrelsen) efter anmälan från kommunen en
ny ledamot. Enligt 4 kap 29 § andra stycket KL får fullmäktige besluta att endast mandat för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av
partistödet. I lagens mening är en stol alltså ”tom” först när länsstyrelsen inte har något namn att
tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige.
Har ett parti en ”tom stol” har också partiets representation minskat i motsvarande mån.
Enligt 4 kap 29 § framgår att partistöd får ges som längst i ett år efter det att ett parti upphört att
vara representerat. Kommunfullmäktige har infört en sådan regel om begränsning i 3 § reglemente
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för partistöd, partistöd betalas ut ett kvartal efter det att representationen upphört. Vid årsvis
utbetalning av partistöd skulle kommunen behöva göra återkrav av det utbetalda partistödet.
3 § andra stycket reglemente för kommunalt partistöd har följande lydelse:
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår utbetalas partistöd ett kvartal efter
det att representationen upphört.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år, 4
och 5 §§ reglemente för partistöd. Den regeln bör inte utgöra något hinder för att betala ut
partistödet årsvis, då redovisningen ska vara inlämnad senast 30 juni året efter det att stödet
lämnats.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att utbetalning av partistöd kan ske årsvis.
För att kunna tillämpa 3 § i reglementet när ett parti har ”tomma stolar” får kommunen begära
återbetalning av utbetalt partistöd.
Gällande reglemente för kommunalt partistöd behöver omarbetas, bland annat behöver
paragrafhänvisningar till kommunallagen ses över så att det överensstämmer med gällande
lagstiftning. Införande av årsvisa utbetalningar kräver också att 5 § i reglementet ändras.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att om kommunfullmäktige önskar införa årsvis
utbetalning av partistöd, också uppdrar till kommunstyrelsen att se över reglementet och
återkomma till kommunfullmäktige med förslag som innefattar årsvis utbetalning av partistödet.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

Beslutsunderlag

Motionen
Reglemente för partistöd

Skickas till
Motionären
Akten

______________________
Eva Ryman
kommunsekreterare
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Svar på motion om hbtq-frågor i Nynäshamns kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
1. kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder ta fram en kommungemensam
handlingsplan för hbtq.
2. Motionen anses besvarad i och med denna skrivelse.

Sammanfattning
En motion har inkommit från Miriam Malm (V) och Madelaine Sloot (V) där de yrkar på att kontaktcenter,
biblioteken och simhallens personal ska hbtq-certifieras, samt att förtroendevalda i kommunen ska
erbjudas utbildning i hbtq och att en handlingsplan för hbtq ska tas fram på varje förvaltning.
Nynäshamns kommun har idag ingen handlingsplan för hbtq och hbtq inkluderas inte i större utsträckning
i andra dokument, det finns inte heller en plan för kompetensutveckling i hbtq. Förvaltningen ser positivt
på att kommunens medarbetare och förtroendevalda ska få möjligheten att erhålla kunskap om hbtqfrågor och föreslår därför att kommunstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för hbtq. Handlingsplanen
ska vara långsiktig och bestå av flera mål med tydligt uppställda aktiviteter. Utbildningsinsatser föreslås
vara aktiviteter i handlingsplanen.

Bakgrund
Den 12 augusti 2019 inkom en motion från Miriam Malm (V) och Madelaine Sloot (V) om hbtq-frågor.
Motionen består av fem yrkanden:
- Att kontaktcenter ska hbtq-diplomeras eller hbtq-certifieras.
- Att biblioteken i Nynäshamns kommun ska hbtq-diplomeras eller hbtq-certifieras.
- Att simhallens personal ska hbtq-diplomeras eller hbtq-certifieras.
- Att samtliga politiker i Nynäshamns kommun ska erbjudas utbildning i hbtq samt i normkritik.
- Att en handlingsplan gällande hbtq ska tas fram på varje förvaltning för att aktivt arbeta med
hbtq-frågor.
Hbtq står för homosexuell, bisexuell, trans samt queer. RFSL1 förklarar hbtq som:

”Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och
identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller
attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell
läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt
förhållningssätt till rådande normer.”

1

RFSL (2019) Begreppsordlista https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/
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Ärendet
Nynäshamns kommun har idag ingen handlingsplan för hbtq-frågor och hbtq inkluderas inte i större
utsträckning i andra dokument. I en handlingsplan konkretiserar man aktiviteter som ska genomföras
under en viss tid, detta för att nå ett eller flera mål. Flertalet kommuner har idag en handlingsplan för sitt
hbtq-arbete. Exempelvis är Örebro kommuns hbtq-plan uppdelad i fyra målområden där varje målområde
har fyra till sju aktiviteter. Två exempel på aktiviteter är att handlingsplanen ska lyftas på alla
verksamheters arbetsplatsträffar och att utbildningsinsatser ska genomföras för tjänstemän och
förtroendevalda.
Att hbtq-diplomera eller hbtq-certifiera en verksamhet innebär att verksamheten deltar i ett visst antal
utbildningstillfällen över en tidsperiod på ungefär ett halvår. Hur utbildningen genomförs beror på vilken
aktör det är som anordnar utbildningen samt om det är en diplomering eller certifiering. Förutom
utbildningsdagar kan det också innehålla andra aktiviteter, exempelvis workshops. En certifiering eller
diplomering kostar cirka 50 000 till 125 000 kronor (exklusive moms) i utbildningsavgift per verksamhet. I
Nynäshamns kommun är enheten Ung Fritid hbtq-certifierad av RFSL. Certifieringen innebär att
verksamheten arbetar strategiskt för att ge ett respektfullt bemötande av personer som besöker
verksamheten och har en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv. Ung Fritid driver två
fritidsgårdar, Villan i centrala Nynäshamn och Vanstagården i Ösmo. Ungdomsmottagningen i
Nynäshamns kommun är hbtq-diplomerad av Stockholms läns landsting.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ser positivt på att kommunens medarbetare och förtroendevalda ska få möjligheten att
erhålla kunskap om hbtq-frågor. Bedömningen är att en handlingsplan för hbtq kan användas som ett
långsiktigt verktyg för hbtq-frågor i kommunen. I handlingsplanen ska kompetensutvecklingen bli en
naturlig del som sker fortlöpande, detta för att kompetensen inte ska försvinna när medarbetare och
förtroendevalda börjar och slutar. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för hbtq, handlingsplanen ska vara långsiktig och bestå av flera mål med tydligt
uppställda aktiviteter. Förvaltningen föreslår inte i enlighet med motionen ett genomförande av hbtqcertifiering och utbildning i hbtq samt i normkritik, utan föreslår istället att utbildningsinsatser ska vara
aktiviteter i handlingsplanen. Förvaltningarna får då också möjlighet att se över vilka verksamheter som
bedöms vara i störst behov av hbtq-utbildning.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

______________________
Matilda Ekh
utredare

Beslutsunderlag
Motion gällande hbtq-frågor i Nynäshamns kommun

Skickas till
Akten
Motionären

