Mötesbok: Kommunfullmäktige (2021-02-11)

Kommunfullmäktige
Datum: 2021-02-11
Plats: Folkets hus, Mysingen
Kommentar:
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TILLKÄNNAGIVANDE

Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen,
torsdagen den 11 februari 2021 klockan 19.00, varvid följande ärenden behandlas:
18. Upprop och anmälningar om förhinder
19. Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
20. Justering av sammanträdets protokoll
21. Avsägelser
22. Valärenden
23. Revisorerna
24. Inkomna ärenden
25. Inkomna medborgarförslag
26. Meddelanden
27. Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsens förvaltning före
fullmäktiges sammanträde får väckas, samt behandling av frågor
Valärenden
28. Val av styrelse, lekmannarevisor och ersättare för lekmannarevisor i Alkärrsplan
Utveckling AB
29. Val av ombud och ersättare för ombud till Kvastbindaren AB
30. Val av ombud, ersättare för ombud, lekmannarevisor och ersättare för lekmannarevisor till
Letupa AB
Beslutsärenden
31. Markstrategi för Nynäshamns kommun, uppföljning 2020
32. Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande
33. Markanvisning Seniorboende
Beslutsärenden, motioner
34. Svar på motion om HBTQ-frågor i Nynäshamns kommun
Interpellationer
35. 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
36. Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga lärare i Nynäshamn rekryteras
37. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård (SN) till kommunstyrelsens ordförande Harry
Bouveng (M) rörande brand i avfall i Kagghamra.
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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 28 januari 2021

Jimmy Norell
kommunfullmäktiges förste vice ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-01-21

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2021/0019/109-1

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

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Inkomna medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för
medborgarförslaget om att motionsspåren på Lövhagen får belysning.

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat ersätta medborgarförslag med e-förslag under en testperiod på 1
år. Testperioden startade den 1 januari 2021. Medborgarförslaget nedan inkom den 21 december
2020, det är det sista inkomna medborgarförslaget som kommunfullmäktige ännu inte delegerat
beslutanderätten för.
KS/2020/0525/061-1
och
har den 21 december 2020 inkommit med ett
medborgarförslag om att motionsspåren på Lövhagen får belysning. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

Beslutsunderlag

Medborgarförslaget

Skickas till
Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

______________________
Malin Söderlund
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-01-21

Sida 1(1)
Diarienummer
KS/2021/0006/101-1

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

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besltuar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2021/0039/108-2
Förvaltningsrätten i Luleå har i dom den 22 januari 2021 laglighetsprövat beslut från Luleå kommuns
fullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning framför information om
distansdeltagande med anledning av avgörandet.
KS/2020/0001/009-287
Fastighetsavdelningen meddelar den 22 december 2020 om slutredovisning för Gröndalsskolans
Skolhuslyft, renovering och anpassning av Gröndalsskolan för ökat antal elever.
KS/2020/0001/009-286
Fastighetsavdelningen meddelar den 22 december 2020 om slutredovisning för Om- och tillbyggnad
Gröndalsskolan, tillbyggnad av Gröndalsskolans matsal.
KS/2020/0001/009-285
Fastighetsavdelningen meddelar den 22 december 2020 om slutredovisning för Vanstaskolan
upprustning, anpassning för att möjliggöra för fler elever och upprustning av inne- och utemiljö
samt skyltning på Vanstaskolan.
KS/2020/0001/009-289
Fastighetsavdelningen meddelar den 29 december 2020 om slutredovsining för Gröndalsshallen,
tillgänglighetsanpassa och ytskiktsrenovera Gröndalshallen, installation av bland annat hissar.
KS/2021/0008/102-2
Länsstyrelsen i Stockholm meddelar den 18 januari 2021 om att de utsett ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige. Bo Persson (L) utses till ledamot och Johan Harding (L) till ersättare, avgången
ledamot är Daniel Adborn (L).
KS/2021/0001/009-14
Färingtofta Norra, ideel förening, och Föreningen Svenskt Landskapsskydd har den 15 januari 2021
inkommit med en handling, ”Upprop för det svenska landskapet”. Handlingen är ställd till
kommunfullmäktige.

Skickas till
Akten
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2018/0319/260-12

Tjänsteställe/handläggare
Planeringsavdelningen
Sabina Edelman
E-post: sabina.edelman@nynashamn.se
Tel: 08-520 688 53

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Markstrategi för Nynäshamns kommun, uppföljning 2020
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta att:
1. Godkänna uppföljning och utvärdering av markstrategin.
2. Strategin ska utvärderas på nytt och eventuellt revideras i samband med antagande av ny
översiktsplan.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om att anta en markstrategi för Nynäshamn den 12 december 2019
(KF §228 2019-12-12). Beslutet innebar också att markstrategin skulle följas upp, utvärderas och
eventuellt revideras efter ett år samt uppdateras med ytterligare inventering med tiden.
Förvaltningen anser att markstrategin fyller sitt syfte och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
uppföljningen. Förvaltningen föreslår dock att strategin ska utvärderas igen och eventuellt revideras
i samband med antagande av en ny översiktsplan.

Ärendet

Detta ärende tjänar som uppföljning på 2019 års markstrategi.
Markstrategins syfte, tillsammans med de riktlinjer för markanvisningar som antogs 2018, är bland
annat att ge stöd till Planeringsavdelningen i det dagliga arbetet. Strategin ska skapa förutsättningar
för en mer långsiktig och konsekvent hantering av markreserven.
Strategin består av två delar: en innehåller samlade riktlinjer, den andra går igenom bakgrund,
analys och fördjupning. Inga specifika markområden för försäljning eller inköp pekas ut, även om
mer övergripande rekommendationer på områdesnivå finns i fördjupningen.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser att markstrategin fyller sitt syfte och ser inget behov av revidering för tillfället.
Förvaltningen föreslår därför att godkänna uppföljning och utvärdering 2020. Kommunfullmäktiges
beslut den 12 december 2019 om en uppföljning och utvärdering 2020 grundades delvis på att
översiktsplanen ännu inte fastställts. Förvaltningen anser att en ny översiktsplan är en bra grund för
en mer genomgripande utvärdering och föreslår kommunfullmäktige därför också att besluta om att
en ny utvärdering och eventuell revidering genomförs i samband med antagande av en ny
översiktsplan.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

______________________
Mikael Gustafsson
Planeringschef
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Beslutsunderlag

Markstrategi: Riktlinjer (reviderade)
Markstrategi: Analys och fördjupning
Beslutsprotokoll från kommunfullmäktige.

Skickas till
Planeringschef
Akten
MSN
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-11-20

Sida 1(3)
Diarienummer
KS/2020/0331/209-3

Tjänsteställe/handläggare
Planering och samhällsutveckling
Elin Giotis
E-post: elin.giotis@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1) godkänna förvaltningens förslag till riktlinjer för hållbart byggande
(KS/2020/0331/209–3 Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande)
2) ge kommunstyrelseförvaltningen genom avdelningen för planering och samhällsutveckling i
uppdrag att årligen gå igenom och vid behov revidera Bilaga 1 Checklista – Interna projekt
och Bilaga 2 Checklista – Externa projekt

Sammanfattning
Nynäshamns kommun har sedan 2013 ett internt dokument med regler och riktlinjer för hållbart
byggande. Mycket har hänt inom hållbarhetsområdet sedan dess och det föreligger ett behov av
uppdaterade riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen har mot bakgrund av detta tagit fram ett
förslag till 6 nya riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun som ämnar gälla både för
interna och externa samhällsbyggnadsprojekt. Syftet med de nya riktlinjerna är att säkerställa att
alla samhällsbyggnadsprojekt sker på ett långsiktigt hållbart sätt genom att inte bara ge nya
riktningar utan också konkretisera hur de tre hållbarhetsdimensionerna kan efterlevas.

Ärendet
Byggandet hållbara städer och samhällen med rättvisa och trivsamma levnadsmiljöer är en global
utmaning. Det är därmed viktigt att alla samhällsaktörer tar sitt ansvar i dessa viktiga frågor.
I Nynäshamns kommun utgör hållbarhet stommen i den kommunala styrningen. Det innebär att
hållbar utveckling är en ständigt pågående process på alla nivåer och i alla delar av kommunens
verksamhet. Nynäshamns kommun växer och utvecklas inom många områden. Intresset för ledig
mark, fler bostäder och möjlighet att etablera och utöka verksamheter är stort. För att säkerställa
att kommunen utvecklas på ett hållbart sätt krävs tydliga riktlinjer som gör hållbarhet till en naturlig
del i varje byggprojekt.
Nynäshamns kommun har sedan 2013 ett internt dokument med regler och riktlinjer för hållbart
byggande. Syftet med dokumentet är att samla och tydliggöra de regler och riktlinjer för hållbart
byggande som kommunen beslutat om i olika styr-, policy- och plandokument. Dokumentet
innehåller dock ett antal kommunala särkrav – något som sedan 2015 är förbjudet enligt plan- och
bygglagen. Förbudet innebär i korthet att när en kommun som myndighet tillämpar plan- och
bygglagen så får de inte ställa egna krav på de som bygger (exempelvis gällande energianvändning)
utöver de bestämmelser som finns i Boverkets byggregler. Särkrav kan endast ställas när
kommunerna själva agerar byggaktör eller vid marköverlåtelse som inte är förknippad med
genomförande av detaljplan.
Mot bakgrund av ovanstående är flera av de krav som anges i kommunens nuvarande riktlinjer för
hållbart byggande utan verkan i de fall då kommunen agerar som myndighetsutövare, exempelvis
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vid genomförande av detaljplaner. Med syfte att säkerställa att allt som byggs i kommunen byggs på
ett hållbart sätt som går i linje med kommunens målsättningar och hållbarhetsambitioner har
kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett förslag till nya riktlinjer för hållbart byggande.
Framtagandet av riktlinjerna
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för hållbart byggande påbörjades under 2019. Under arbetets
gång har flera andra kommuners arbete studerats och fungerat som vägledning och inspiration. De
delar som bedömts relevanta utifrån projektets syfte har noga arbetats om för att passa
Nynäshamns lokala kontext. Under våren 2020 skickades dokumentet ut på remiss till kommunens
samtliga förvaltningar och till Nynäshamnsbostäder. Denna remissrunda har varit en viktig del av
processen då expertis krävs inom flera områden för att dokumentet ska bli användbart både internt
och externt. Under hösten har dokumentet även varit ute på nämndremiss till Socialnämnden, Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
Om riktlinjerna
Det övergripande syftet i projektet med att ta fram nya riktlinjer har varit att säkerställa att
kommunen har ett politiskt antaget styrdokument som – utan att ställa särkrav – gör hållbarhet till
en naturlig del i varje samhällsbyggnadsprojekt. Utgångspunkten har varit att dokumentet ska verka
som en vägledning för hållbara val och förtydliga kommunens ambitioner på hållbarhetsområdet. På
så sätt ska dokumentet både stärka kommunens befintliga hållbarhetsarbete och samtidigt öppna
upp till en dialog mellan kommunen och externa byggaktörer kring hur vi tillsammans kan öka
hållbarheten i varje projekt.
Projektet mynnade ut i ett förslag till sex övergripande riktlinjer för hållbart byggande. Riktlinjerna
har utformats med utgångspunkt i hur platsen och människan kan samspela för att bidra till en
hållbar samhällsutveckling. Riktlinjerna har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och ska ses som ett
hjälpmedel för att uppnå lokala, nationella och internationella målsättningar inom
hållbarhetsområdet.
Till de föreslagna riktlinjerna hör två bilagor, en som ska tillämpas vid interna projekt och en som
ska tillämpas vid externa projekt (exempelvis vid markanvisning). Varje bilaga utgörs av en
checklista. Syftet med checklistan är att hjälpa kommunens tjänstepersoner, såväl som externa
byggaktörer, att identifiera konkreta förslag på aktiviteter som lever upp till Nynäshamns kommuns
riktlinjer för hållbart byggande. Utgångspunkten är att aktiviteterna ska bidra till en förhöjd
ambitionsnivå i varje samhällsbyggnadsprojekt genom att komplettera gällande lagstiftning (PBL,
Barnkonventionen osv.) och kommunens lokala åtaganden. Att poängtera är att alla aktiviteter inte
är tillämpbara i alla projekt. Det är därför viktigt att arbetet med att ta fram aktiviteter är flexibelt
och utformas med utgångspunkt i det specifika projektets förutsättningar.
Att det finns två olika bilagor motiveras med att kommunen redan sedan tidigare har beslutat om att
arbeta med vissa hållbarhetsaktiviteter i sina interna projekt, såsom att följa den lokalt framtagna
jämställdhetschecklistan, riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns
kommun och att bygga i enlighet med Miljöbyggnad silver. De förslag på aktiviteter som presenteras
i bilagan för interna projekt ska alltså inte ersätta utan komplettera kommunens befintliga
hållbarhetsarbete.
Begreppet hållbar utveckling syftar till goda sociala livsvillkor utan att människans existens och
förverkligande i samhället utarmar ekosystemens funktioner. Hållbarhet kan ibland vara svårt att
konkretisera i specifika projekt. Därför har riktlinjerna kompletterats med ovan nämnda bilagor för
att ge konkreta förslag på hur hållbarhet kan appliceras i olika projekt inom ramarna för de tre
hållbarhetsdimensionerna.
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Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen ser att det föreligger ett stort behov av uppdaterade riktlinjer för
hållbart byggande i kommunen. Detta motiveras delvis med att ambitionsnivåerna på
hållbarhetsområdet har höjts sedan kommunens nuvarande dokument för hållbart byggande togs
fram år 2013. Att skapa uppdaterade riktlinjer är därmed en förutsättning för att säkerställa hållbara
byggprojekt som går i linje med kommunens målsättningar och hållbarhetsambitioner. Vidare
innehåller det nuvarande hållbart byggande dokumentet, till följd av ny lagstiftning, krav utan
verkan.
I processen med att ta fram nya riktlinjer för hållbart byggande har det varit viktigt för förvaltningen
att ta hänsyn till så många olika perspektiv som möjligt. Detta då dokumentet Nynäshamns
kommuns riktlinjer för hållbart byggande med tillhörande bilagor kan användas i samtliga
samhällsbyggnadsprojekt som genomförs i kommunen och därmed riktar sig till en relativt bred
målgrupp. Förvaltningen ser det därför som en stor fördel att så många varit involverade i
framtagandet av riktlinjerna, tjänstepersoner så väl som politiker. Engagemanget har varit stort och
förvaltningen har mottagit många bra synpunkter som bidragit till innehållet i den faktiska
slutprodukten. Förvaltningen har tagit hänsyn till de inkomna synpunkterna i så stor utsträckning
som möjligt utifrån dokumentets syfte och för att göra dokumentet så verkningsfullt och användbart
som möjligt för den tilltänkta målgruppen.
Förvaltningens samlade bedömning är att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget till nya riktlinjer; Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande.

_______________________
Carolina Pettersson
kommundirektör

______________________
Mikael Gustafsson
planeringschef

Beslutsunderlag
Nynäshamns kommuns riktlinjer för hållbart byggande
Bilaga 1 Checklista – Interna projekt
Bilaga 2 Checklista – Externa projekt
MSN – Protokollsutdrag 2020-11-17 § 263 – Yttrande över remiss – Riktlinjer för hållbart byggande
Beslut BUN § 170_20 Yttrande över remiss – riktlinjer för hållbart byggande
Hållbart byggande – regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamns kommun
Beslut SON § 141, 2020-11-24Yttrande över Riktlinjer för hållbart byggande
Beslut KFN 2020-02-12 Remiss hållbart byggande

Skickas till

Akten
Planeringschef
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Nynäshamnsbostäder
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2020-11-09

Sida 1(2)
Diarienummer
KS/2018/0461/260-17

Tjänsteställe/handläggare
Mark och exploatering
Emelie Häll
E-post: emelie.hall@nynashamn.se
Tel: 08-588 919 41

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Tjänsteutlåtande, projektet Seniorboende Hacktorp
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner projektet
Seniorboende Hacktorp.
Sammanfattning
Kommunen anordnade i maj-juni 2019 en markanvisningstävling för ett seniorboende om ca
50 lägenheter i Hacktorp. Syftet med tävlingen var att få fram ett intressant och
genomförbart bostadsprojekt med god arkitektur för äldre.
Kommunstyrelsens beslut från 2019-09-26 (KS/§265/19) innebar att förvaltningen fick i
uppdrag att ta fram markanvisningsavtal med exploatör 4, det vill säga den med det högsta
tävlingsanbudet.
Inför sommaren 2020 valde exploatör 4 att inte gå vidare och teckna markanvisningsavtal
med kommunen. Kommunen tog därmed kontakt med exploatör 2 i tävlingen för att se om
den var fortsatt intresserad av att teckna avtal med kommunen. Kommunen och exploatör 2
inledde en dialog om markanvisningsavtal. Exploatör 2 genomförde även en enklare
geoteknisk utredning samt hade en dialog med kommunen kring kostnader för ledningsflytt.
Detta resulterade i att exploatör 2 i november valde att inte stå kvar vid det förslag som de
lämnat in i samband med tävlingen. Kommunstyrelsen ser i och med detta ingen anledning
att gå vidare med projektet så som tävlingen är utformad och föreslår därmed att projektet
läggs ner.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 21 november 2018, (KS/§ 262/18), att starta projektet
”Seniorboende Hacktorp” samt att en markanvisningstävling skulle ske.
Tävlingen för ett seniorboende om ca 50 lägenheter i Hacktorp anordnades i maj-juni 2019.
Syftet med tävlingen var att få fram ett intressant och genomförbart bostadsprojekt med god
arkitektur. Utvärdering av de inkomna bidragen gjordes enligt anbud samt med tre
jämförelsekriterier (gemensamhetsyta, team samt referensobjekt och gestaltning).
Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2019, (KS/§265/19) att förvaltningen skulle
gå vidare och teckna markanvisningsavtal med exploatör 4 som uppnått högsta
tävlingsanbudet. Denna exploatör valde inför sommaren 2020 att inte gå vidare och teckna
markanvisningsavtal med kommunen. Kommunen tog därmed kontakt med exploatör 2,
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tvåa i tävlingen. Exploatören och kommunen inledde en dialog om markanvisningsavtal.
Inför undertecknade av markanvisningsavtal så genomförde exploatören en enklare
geotekniskutredning samt hade en dialog med kommunen gällande kostnader för
ledningsflytt. Detta resulterade i att exploatören i november valde att inte stå kvar vid sitt
tävlingsanbud och därmed inte vill gå vidare och teckna ett markanvisningsavtal med
kommunen.
I tävlingen som genomfördes så inkom det fyra stycken tävlingsanbud varav de två med
klart högst poäng nu valt att inte gå vidare och teckna markanvisningsavtal med kommunen.
Kommunstyrelseförvaltningen ser det inte som ett alternativ att ställa frågan till den
exploatör som hamnade på plats 3 utan anser att det lämpligaste är att lägga ner projektet.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömning är att projektet Hacktorp Seniorboende ska läggs
ner.

_______________________
Carolina Pettersson
Kommundirektör

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen Protokoll, 2018-11-21
Kommunstyrelsen Protokoll, 2019-09-26

Skickas till

Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef
Planeringschef
Mark- och exploateringschef
Planchef
Stadsmiljöchef

______________________
Mikael Gustafsson
Planeringschef
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Kommunstyrelsen

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

