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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-14
Plats och tid

Folkets Hus, Nynäshamn 2017-11-14 kl. 19.00- 21.55

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Enligt förteckning

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen den 23 november 2017 kl 18.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§193- § 223

Miriam Ingeson
Ordförande

Nicholas Nikander (L)
Justerande

Harry Bouveng (M)

Maria Schneider (S)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Datum för
anslags uppsättande

2017-11-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen

Underskrift

Miriam Ingeson
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2017-12-15

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-14
Beslutande
Ola Hägg (S)
Harry Bouveng (M)
Liselotte Vahermägi (S)
Agneta Tjärnhammar (M)
Incan Löfstedt (SD)
Thomas Johansson (S)
Bodil Toll (M)
Daniel Adborn (L)
Kristian Ek (MP)
Lena Dafgård (SN)
Miriam Malm (V)
Maria Schneider (S)
Georgios Tsiouras (M)
Maria Gard Günster (C)
Linda Walkeby (S)
Marcus Svinfufvud (M) tjänstgör istället för Jacob Gegerfeldt (M)
Whille Karlsson (S), vice ordförande
Greta Olin Landström tjänstgör istället för Rolf Hofsten (PPiN) från 19.15
Nicholas Nikander, (L) ordförande
Fredrik Brodin (M)
Bengt Holwaster (MP)
Johan Augustsson (S)
Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Rolf Åberg (SN)
Helene A. Johnsson (M) tjänstgör istället för Ammar Baldawi (M)
Helen Sellström-Edberg (S)
Jan-Ove Andersson (SD)
Antonella Pirrone (KD)
Agneta Hagström (M)
Roland Junerud (S)
Eva Wennerberg (C)
Fredrik Sönnergren (M) tjänstgör istället för Ralf Kullman (M)
Lars- Åke Lundin (S) tjänstgör istället för Parwana Sohrabi (S)
Leif Öbrink (L)
Bernt Månsson (MP)
Ove Forsberg (S)
Gunnel Jonsson (M)
Per Ranch (SN)
Eva Westin Gustafsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare
Theresia Bergendahl (C)
Panagiota Pontikis (L)
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2017-11-14
Bo Persson (L)
Noomi Herzberg Öberg (KD)
Eva Lena Nordberg (KD)
Kathe Nilsson (S)
Janice Boije Junerud (S)
Inger Andersson (S)
Anders Eriksson (MP)
Karen Mari Elvström (MP) till 20.05.
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Kf § 193

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.
Kommunfullmäktige består av 38 ledamöter.

_______________________
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Sammanträdesdatum

2017-11-14
Kf § 194

Kungörelse av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.
Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den
2 november 2017.
Kungörelsen infördes i Nynäshamns Posten den 7 november 2017.
Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 3 november 2017.

_______________
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Sammanträdesdatum

2017-11-14
Kf § 195

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Harry Bouveng (M) och Maria Schneider
(S) att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll på
kansliavdelningen den 23 november 2017 klockan 18.00.

________________
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Akten
HR
Troman
Ek.chef
H.Bouveng
A.Baldawi

Kf § 196

Avsägelser

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. entlediga Harry Bouveng (M) från uppdrag som suppleant i SRV
Återvinnings AB:s styrelse.
2. entlediga Ammar Baldawi (M) från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.

2017/0010/102-37
Avsägelse från Harry Bouveng (M) av uppdrag som suppleant i SRV
Återvinnings AB:s styrelse.
2017/0010/102-38
Avsägelse från Ammar Baldawi (M) av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
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HR
Troman
Akten

Valärenden
Val av nämndeman

Justerandes sign

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse
Södertörns tingsrätt.

till nämndeman i

Ärendet
Agneta Tjärnhammar (M) nominerar
nämndeman i Södertörns tingsrätt.

, till

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-11-14

L.Dafgård
Revisorerna
Akten

Kf § 198

Revisorerna
Lena Dafgård (SN) ställer fråga omflyttning av barn i förskolor till följd av att
lokaler måste renoveras på grund av mögel, bl.a. i Hallängens förskola. Har
revisorerna någon plan för att undersöka hur barn och föräldrar och personal
påverkas och hur frågan har hanterats?
Anders Engström (S) revisor svarar att han inte kan ge återkoppling direkt men
han med sig frågan så att revisorerna kan besvara den vid ett senare tillfälle.

_____________________________________
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Inkomna ärenden
Inga ärenden noteras inkomna.
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Sammanträdesdatum

2017-11-14

Förslagsställare
KFN
SON
MSN
BUN
KS
Akten

Kf § 200

Inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att fylla i texten på den
inskription som är inhuggen i berget på gamla Torövägen till kultur- och
fritidsnämnden,
2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om röja Kvarnängsbacken
på buskar och träd till kultur- och fritidsnämnden,
3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om äldreboende till
socialnämnden,
4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om fler bänkar i
Stadsparken till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
5. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om Landsortsfarleden till
kommunstyrelsen (förslag 1 i skrivelsen),
6. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om skolskjutsfrågor till
barn- och utbildningsnämnden (förslag 2-6 i skrivelsen),
7. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om gång- och cykelvägar
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 7 i skrivelsen),
8. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utegym vid t ex
Sälldalen/Porthus till kultur- och fritidsnämnden (förslag 8 i skrivelsen),
9. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om rondell vid Porthus till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 9 i skrivelsen),
10. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om bilparkeringar till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 10 i skrivelsen),
11. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om hur medborgarförslag
väcks till kommunstyrelsen (förslag 11 i skrivelsen).
Ärendet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att fylla i texten på den
inskription som är inhuggen i berget på gamla Torövägen till kultur- och
fritidsnämnden,
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Sammanträdesdatum

2017-11-14
Kf § 200
2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om röja Kvarnängsbacken
på buskar och träd till kultur- och fritidsnämnden,
3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om äldreboende till
socialnämnden,
4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om fler bänkar i
Stadsparken till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
5. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om Landsortsfarleden till
kommunstyrelsen (förslag 1 i skrivelsen),
6. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om skolskjutsfrågor till
barn- och utbildningsnämnden (förslag 2-6 i skrivelsen),
7. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om gång- och cykelvägar
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 7 i skrivelsen),
8. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om utegym vid t ex
Sälldalen/Porthus till kultur- och fritidsnämnden (förslag 8 i skrivelsen),
9. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om rondell vid Porthus till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 9 i skrivelsen),
10. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om bilparkeringar till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (förslag 10 i skrivelsen),
11. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om hur medborgarförslag
väcks till kommunstyrelsen (förslag 11 i skrivelsen).
Ärendet
2017/0427/061
Medborgarförslag om att fylla i texten på inskription som är inhuggen i berget på
gamla Torövägen har inkommit från Ewa Persson. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.
2017/0426/061
Medborgarförslag om att röja Kvarnängsbacken på buskar och träd har inkommit
från Yngve Nyman. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.
2017/0330/061
Medborgarförslag om äldreboende har inkommit från Evonn Johansson.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till
socialnämnden.
2017/0330/061
Medborgarförslag om fler bänkar i Stadsparken har inkommit från Evonn
Johansson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget
delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
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2017/0386/061
Medborgarförslag om Landsortsfarleden har inkommit från
förslag 1 i skrivelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.
2017/0386/061
Medborgarförslag om skolskjutsfrågor har inkommit från
förslag 2 i skrivelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till barn-och utbildningsnämnden.
2017/0386/061
Medborgarförslag om gång- och cykelvägar har inkommit från
förslag 7 i skrivelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2017/0386/061
Medborgarförslag om utegym vid Sälldalen/Porthus har inkommit från
förslag 8 i skrivelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.
2017/0386/061
Medborgarförslag om rondell vid Porthus har inkommit från
förslag 9 i skrivelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

,

2017/0386/061
Medborgarförslag om bilparkering har inkommit från
, förslag
10 i skrivelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget
delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2017/0386/061
Medborgarförslag om hur medborgarförslag väcks har inkommit från
, förslag 11 i skrivelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till kommunstyrelsen.
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Akten

Kf § 201

Meddelanden
Inga meddelanden noteras inkomna.
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H.Bouveng
L.Dafgård
P.Isestad
L.Henchel
Akten

Kf § 202

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges
sammanträde får väckas
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna om stadskärneföreningen och
öppnande av den stängda idrottshallen i Stora Vika vägen väcks och besvaras
skriftligen till nästa sammanträde.

Ärendet
2017/0014/101-44
Harry Bouveng (M) har den 5 november 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående
stadskärneföreningen.
2017/0014/101-45
Lena Dafgård (SN) har den 3 november 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående öppnande av
den stängda idrottshallen i Stora Vika.
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H.Bouveng
P.Isestad
Akten

Kf § 203

Svar på interpellation ställd av Harry Bouveng (M)
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S)
om kommunikation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om kommunikation bordläggs
till nästa sammanträde.
2017/0014/101-12
Harry Bouveng (M) har den 7 augusti 2017 inkommit med en interpellation ställd
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående kommunikation.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt. Han närvarar inte vid kvällens sammanträde.
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H.Bouveng
P.Isestad
Akten

Svar på interpellation ställd av Harry Bouveng (M)
till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S)
om IT-säkerhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om IT-säkerhet bordläggs till
nästa sammanträde.
2017/0014/101-13
Harry Bouveng (M) har den 14 augusti 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående IT-säkerhet.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt. Han närvarar inte vid kvällens sammanträde.
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H.Bouveng
P.Isestad
Akten

Svar på interpellation ställd av Harry Bouveng (M) till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), om
turistmagasin
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om turistmagasin bordläggs till
nästa sammanträde.
2017/0014/101-14
Harry Bouveng (M) har den 21 augusti 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående
turistmagasin.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt. Han närvarar inte vid kvällens sammanträde.
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Svar på interpellation ställd av Harry Bouveng (M) till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), om
banktjänster
H.Bouveng
P.Isestad
Akten

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om banktjänster bordläggs till
nästa sammanträde.
2017/0014/101-20
Harry Bouveng (M) har den 11 september 2017 inkommit med en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående banktjänster.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen
skriftligt. Han närvarar inte vid kvällens sammanträde.
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Svar på interpellation ställd av Antonella Pirrone(KD) till
socialnämndens ordförande Ola Hägg (S), angående årlig
statistik på ansökningar om vård- och
omsorgsboende/särskilt boende i Nynäshamn
A.Pirrone
O.Hägg
Akten

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen angående årlig statistik på
ansökningar om vård- och omsorgsboende/särskilt boende i Nynäshamn är
färdigbehandlad.
Ärendet
2017/0014/101-24
Antonella Pirrone (KD) har den 2 oktober 2017 inkommit med en interpellation
ställd till socialnämndens ordförande Ola Hägg (S), angående årlig statistik på
ansökningar om vård- och omsorgsboende/särskilt boende i Nynäshamn.
Socialnämndens ordförande Ola Hägg (S) har besvarat interpellationen skriftligt.
Interpellationen debatteras.
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Planeringsch.
MSN
Akten

Kf § 208
Dnr KS/2015/0141/212

Grönstrukturplan för Nynäshamns stad 2017, antagande

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Grönstrukturplan för
Nynäshamns stad.
Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-14.
Skärgårdsnaturen i och omkring Nynäshamns stad är en viktig del i stadens
attraktionskraft som lockar hit både nya boende och besökare. Skärgårdsnaturen
tillsammans med stadens parker, skogar, stadsträd, trädgårdar och annan grönska
bildar stadens grönstruktur. Grönstrukturen har många funktioner i staden. Den är
en förutsättning för rekreation, naturupplevelser, ett rikt växt- och djurliv, stadens
klimatanpassning och andra ekosystemtjänster. Med tanke på den planerade
tillväxten av staden (2 000 nya bostäder fram till 2030) behövs kunskap om
grönstrukturens värden och funktioner och en strategi för hur den kan utvecklas.
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad har tagits fram som ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Grönstrukturplanen beskriver kommunens viljeinriktning för hur
grönstrukturen i och omkring staden ska utvecklas till 2030. Grönstrukturplanen
är både ett kunskapsunderlag och ett strategiskt dokument och vänder sig till en
bred målgrupp. Här kartläggs och värderas stadens grönstruktur, vilka funktioner
och värden den har och hur väl sammanhängande den är. Här anges också mål,
strategi och riktlinjer för hur stadens grönstruktur ska utvecklas.
Planen ska användas vid framtida beslut där grönområden och annan grönska i
Nynäshamns stad berörs. Den bygger på befintligt kunskapsunderlag, nya
inventeringar av c a 100 grönområden i och omkring staden samt från enkäter till
allmänhet, förskolor och skolor om deras upplevelse och användning av
grönområdena.
Kartläggningen av stadens grönområden visar att tillgången på grönområden och
annan grönska är god men grönstrukturen kan bli mer sammanhängande och
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variationen behöver förstärkas på olika sätt. I planen ges förslag på hur detta kan
ske.
Det övergripande målet för stadens grönstruktur är att den bidrar till en hållbar,
attraktiv och tillgänglig stad och erbjuder människor, djur och växter en god
livsmiljö. För att nå målet föreslås följande strategi för beslut som rör
grönstrukturen:
1. värna
2. vårda
3. förstärk
4. kompensera
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 160.
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Plan.ch.
MSN
Akten

Dnr KS/2017/0261/303

Revidering av VA-strategin
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna revidering av VA-strategin i enlighet med förslaget från miljöoch samhällsbyggnadsnämnden
2. det andra stycket i tillägget på sidan 14 i VA-strategin, Nyexploatering får
endast ske… utgår, med hänvisning till att det redan ingår i gällande VAstrategi.

Bakgrund
Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar
toalettval i många områden i kommunen. Riktlinjerna har skrivits om eftersom det
tillkommit ny teknik och kunskap, förändrade boendevanor, nya lagar och inte
enhetlig bedömning.
Ärendet
Revidering av VA-strategin är en av tre delar i ett VA-paket som syftar till att får
en mer hållbar avloppslösning genom att förhindra vattenbrist, näringsläckage och
saltvatteninträngning i brunnar. Revidering av VA-strategin är en anpassning till
de nya riktlinjerna för vatten och avlopp.
Följande tillägg föreslås under rubriken ”Principer för enskilt och gemensamt
VA” på sida 14 i VA-strategin:
 I vissa områden är det tillstånds- samt anmälningsplikt för att inrätta en
bergborrad brunn för enskild vattentäkt. I områden med tillståndsplikt för
bergborrad brunn gäller även tillståndsplikt för eget omhändertagande av
latrin. I dessa områden rekommenderas även hårdare krav gällande
spolvolym < 1 liter /spolning till sluten tank. I ett fåtal områden gäller
bara hårdare krav gällande spolvolym < 1 liter /spolning till sluten tank.
(För områden se ”Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i
Nynäshamnskommun, 2017 )
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 Nyexploatering får endast ske där det finns naturliga förutsättningar för
vatten- och avloppsförsörjning om kommunalt VA inte är ett alternativ.
Vattenförsörjning från avsaltningsanläggningar anses extraordinära och
är därför inte tillåtet**.
Följande tillägg föreslås under rubriken ”Skyddsnivåer i olika områden” på sida18
i VA-strategin:
Nynäshamns kommun har länge hållit en mycket restriktiv hållning till tillstånd
för anläggande av avlopp i känsliga områden, främst på grund av begränsad
vattentillgång. I vissa områden är det tillstånds- samt anmälningsplikt för att
inrätta en bergborrad brunn för enskild vattentäkt. I områden med tillståndsplikt
för bergborrad brunn gäller även tillståndsplikt för eget omhändertagande av
latrin. I dessa områden rekommenderas även hårdare krav gällande spolvolym <
1 liter /spolning till sluten tank. I ett fåtal områden gäller bara hårdare krav
gällande
spolvolym < 1 liter /spolning till sluten tank. (För områden se ”Riktlinjer och
krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamnskommun, 2017 ).
(Kartbild 7 borttagen, eftersom en uppdaterad kartbild nu finns i Riktlinjer för
enskilt VA samt Lokala föreskrifter för skydd för människors hälsa och miljön.)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av VAstrategin i enlighet med förslaget från miljö- och sambyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
3. godkänna revidering av VA-strategin i enlighet med förslaget från miljöoch sambyggnadsnämnden
4. det andra stycket i tillägget på sidan 14 i VA-strategin, Nyexploatering får
endast ske… utgår, med hänvisning till att det redan ingår i gällande VAstrategi.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 161
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Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i
Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nya riktlinjer och krav för enskilt
vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Bakgrund
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-11.
Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar
toalettval i många områden i kommunen. I vissa områden är WC förbjudet och i
vissa även BDT-avlopp vilket innebär att huset inte ska ha indraget vatten. Syftet
var att få en hållbar VA-lösning genom att förhindra ytterligare grundvattenbrist
och saltvatteninträngning i brunnar. Samtidigt begränsades byggrätten i dessa
områden, ofta till 60-80 m², för att hålla nere antalet boende och försvåra för
permanentboende.
Riktlinjerna har tillämpats i miljökontorets/Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds arbete för att bevilja eller avslå ansökningar om enskilda
avlopp i dessa områden. Riktlinjerna tillsammans med den begränsade byggrätten
har säkerligen varit positiv för grundvattenmagasinen.
Riktlinjerna behöver dock uppdateras av flera anledningar; tekniken med
vattensnåla toaletter har gått framåt, kunskapen har ökat om näringsläckage från
latrinkompostering på tunn jordmån och kommunens VA-plan har antagits vilket
gör att många av dessa områden kommer få kommunalt VA på sikt. Förändrade
boendemönster och krav från boende på bekvämlighet och rättvisa i och mellan
områden påverkar också.
Ärendet
I kommunens arbete med genomförandet av VA-planen ingår en stor
tillsynskampanj 2015-2020 av alla enskilda avlopp som inte ska få kommunalt
VA enligt VA-planen. Det är många som behöver göra om sina avlopp och det
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vore värdefullt att få nya riktlinjer på plats innan allt för många av dessa ska
bedömas.
Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun är en av
tre delar i ett VA-paket som syftar till att får en mer hållbar avloppslösning.
Riktlinjerna är en uppdatering av de kommunala riktlinjer som funnits i
kommunen sedan 1987. Förändringarna innebär nya krav på tillstånds- och
anmälningsplikt på bergborrade brunnar, tillståndsplikt för omhändertagande av
eget latrin samt tillståndsplikt på WC till sluten tank.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nya riktlinjer och
krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nya riktlinjer och
krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 162.
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Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nya riktlinjer och krav för enskilt
vatten och avlopp i Nynäshamns kommun i enlighet med förslaget från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Bakgrund
Nynäshamns kommun har sedan 1987 riktlinjer för enskilda avlopp som reglerar
toalettval i många områden i kommunen. Revidering av de nya riktlinjerna
föreslås med anledning av ny teknik och kunskap, förändrade boendevanor, nya
lagar och inte enhetlig bedömning. Tillägg föreslås i Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön för att stämma överens med de nya
riktlinjerna.
Ärendet
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön är en
av tre delar i ett VA-paket som syftar till att får en mer hållbar avloppslösning;
förhindra vattenbrist, näringsläckage och saltvatteninträngning i brunnar. Till följd
av de förändrade riktlinjerna ändras §2 och §6 enligt följande;
2 § Avloppsanordning
Det krävs tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta
avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom hela kommunen
med undantag av fastigheter som är taxerade som jordbruksfastigheter.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte om avloppsanordningen prövas
enligt 5, 13 eller 21 §§ förordningen m miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvatten till enbart en allmän
avloppsanläggning.
För att inrätta torr toalett med eget omhändertagande av latrin krävs tillstånd av
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) inom områden markerade på
kartbilaga 1, (orangea områden.) Områden markerade med orange i kartbilaga 1
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kan efter tillstånd från Smohf inrätta WC till sluten tank med spolvolym
<1liter/spolning.
6 § Skydd för ytvatten och enskilda grundvattentäkter
Tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf) krävs för att
inrätta bergborrad grundvattentäkt i de områden som märkts ut på kartbilaga 1
(orangea områden).
Anmälningsplikt till Smohf krävs för att inrätta bergborrad grundvattentäkt i
kustzon som märkts ut i kartbilaga 1 (streckat område).
Det krävs tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att anordna
upplag av
petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande
produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte om upplaget prövas enligt annan
lagstiftning, där skyddsaspekterna beaktas.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i enlighet med förslaget
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i enlighet med förslaget
från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 163.
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Förslag till ledning och samordning av Nynäshamns
kommuns brottförebyggande och trygghetsskapande
arbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Nynäshamns kommun,
2. upplösa det lokala brottsförebyggande rådet.

Ärendet
Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att Nynäshamn ska vara
attraktivt att bo, leva i och besöka. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet utgör en viktig del för att uppnå det målet.
I Nynäshamns kommun har det sedan 2003 funnits ett lokalt brottsförebyggande
råd. Sammansättningen har utgjorts av representanter från polis, räddningstjänst,
Nynäshamnsbostäder, politiker, tjänstemän och vissa frivilligorganisationer.
Sammanfattningsvis har rådet fungerat som ett forum för informationsdelning
mellan aktörerna, men i mycket begränsad utsträckning bidragit till samordning,
konkreta åtgärder och resultat.
Det brottsförebyggande rådet bedöms inte ha förutsättningar att kunna utvecklas i
den riktning som krävs för att kunna uppnå ett väl fungerande brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete. Under de senaste åren har rådets arbete dessutom
stagnerat och viktiga aktörer har uteblivit från möten.
Mot bakgrund av en otillräcklig struktur och organisation för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet gav kommunchefen i uppdrag
till kommunens säkerhetschef att ta fram ett förslag till styrdokument för det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
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Kommunstyrelsens ordförande och polisområdeschefen för polisområdet syd
undertecknande i januari 2016 ett övergripande samverkansavtal med syfte att
stärka samverkan mellan kommun och polis, vilket innebär nya förutsättningar för
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anta styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Nynäshamns kommun,
2. upplösa det lokala brottsförebyggande rådet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
3. anta styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet i Nynäshamns kommun,
4. upplösa det lokala brottsförebyggande rådet.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 164.
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Dnr KS/2017/0110/260-2

Markanvisningsavtal för Vansta 5:28 m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna undertecknat markanvisningsavtal för
Vansta 5:28 m.fl, samt ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta
projektet när beslut om godkänt planuppdrag har tagits.

Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-10-03.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-15 att lämna positivt
planbesked till fastighetsägaren till Vansta 5:28. Planbeskedet avser
flerbostadshus med verksamheter i bottenvåning i direkt anslutning till Ösmo
pendeltågstation och busstation.
Ett övergripande mål med projektet är att skapa en tydlig och stadsmässig entré
till Ösmo som innefattar ny bostadsbyggnad och plats för verksamheter i ett
kollektivtrafiknära läge. Platsen ska vara en trygg och välkomnande
omstigningsplats för trafikanter samtidigt som det knyter samman Ösmos
viktigaste målpunkter, Ösmo centrum med Ösmo buss- och pendeltågstation.
Utbyggnadsförslaget ligger inom tre olika fastigheter: Vansta 5:28 som ägs av
Ösmo Bostäder AB, exploatören, och del av de kommunägda fastigheterna Vansta
5:29 och Vansta 5:38. För den av kommunen ägda kvartersmark som omfattas av
planområdet görs en markanvisning.
För att sätta ramarna för markanvisningen, gällande mål och avgränsningar av
detaljplan, samverkan, parternas åtaganden och överlåtelse av mark, har ett
markanvisningsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören Ösmo Bostäder
AB.
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Ärendet
Bakgrund
Ösmo är Nynäshamns kommuns näst största tätort med cirka 4 000 invånare. I
Kommunens långsiktiga planeringsstrategi, enligt 2012 års översiktsplan, den
fördjupade översiktsplanen 2006 och program för Ösmo 2010, anges Ösmo som
en viktig utvecklingsort med en stor potential för förtätning. Kommunens
markpolitiska strategi är att genom sitt markinnehav aktivt stimulera Kommunens
tilltagande och fortsatta utveckling, bland annat genom att erbjuda mark för
exploatering.
Kf § 213
Exploatören har för Kommunen presenterat ett första förslag i en ansökan om
planbesked för bebyggelse av fyra fristående flerbostadshus, med verksamhet i
bottenvåning intill pendeltågsstationen i Ösmo. Utbyggnadsförslaget ligger inom
tre olika fastigheter varav Vansta
§ 225/17
5:28 ägs av Ösmo Bostäder AB, exploatören, medan fastigheterna Vansta 5:29
och Vansta 5:38 ägs av Nynäshamns kommun. Vansta 5:28 är idag bebyggt med
ett enbostadshus.
Beslut om positivt planbesked fattades i Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
den 15 juni 2017. Parterna är överens om att inleda en detaljplaneprövning- och
exploateringsprocess.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den nya exploateringen i Vansta 2:28
m. fl. uppfyller översiktsplanens mål och strategier om en positiv förtätning och
utveckling av Ösmo.
Exploateringsområdet ligger i direkt anslutning till Ösmo pendeltågsstation och
inom lämpligt avstånd från Ösmo centrum där det finns utbud av grundläggande
service så som skola, vårdcentral och dagligvaruhandel. Fastigheterna som
detaljplanen berör är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, även om vissa
förstärkningsåtgärder kan bli nödvändiga. Den föreslagna nybyggnationen
bedöms därmed uppfylla riktlinjerna i Nynäshamns kommun översiktsplan. En
förtätning på platsen bedöms även ligga i linje med den fördjupade
översiktsplanen för Ösmo tätort samt planprogram för centrala och södra Ösmo.
Kommunen har pågående arbeten med Ösmo centrumlyft. En markanvisning på
Vansta 5:28 m.fl. skulle innebära en fortsättning på det utvecklingsprojektet. Med
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verksamheter i bottenvåningen längs med Ösmos resecenter skapas en naturlig
koppling mellan Ösmo centrum och Ösmo pendeltågstation, i överenstämmelse
med planprogrammet för Ösmo 2010.
Slutligen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att ett godkännande av
Markanvisningsavtal för Vansta 5:28 m. fl. bidrar till att uppfylla de
kommungemensamma målen. Genom nya attraktiva bostäder kan Nynäshamn
växa som kommun. Byggnation i Ösmo bedömer förvaltningen som positivt för
kommunens bostadsförsörjning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna undertecknat
markanvisningsavtal för Vansta 5:28 m.fl.
Samt ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut
om godkänt planuppdrag har tagits.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
godkänna undertecknat markanvisningsavtal för Vansta 5:28 m.fl,
samt ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att starta projektet när beslut
om godkänt planuppdrag har tagits.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017 § 225.

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Dnr KS/2016/0317/060

Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för att utreda följderna av
att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.
Ärendet
En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde
ur Mälardalsrådet. Bakgrunden är att förslagsställaren anser att Mälardalsrådet
mest är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och har spelat ut sin roll med
hänvisning de regionala samverkansaktörerna Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) och Landstinget.
Mälardalsrådet bildades 1992 då politiker från olika delar av StockholmsMälarregionen såg ett behov av större samverkan för att möta den tilltagande
urbaniseringen och befolkningstillväxten i regionen. Rådet är en frivillig
samverkansorganisation för kommuner och landsting i
Stockholms, Uppsala, Örebro, Västmanlands och Södermanlands län. Rådet består
av medlemmar från 57 kommuner och 5 landsting. Mälardalsrådets övergripande
syfte och ambition är att vara en politisk mötesplats och plattform för
storregionala frågeställningar internt i regionen såväl som internationellt. Rådet
ska även företräda regionen i olika sammanhang. Arbetet bedrivs i nätverk mellan
rådets medlemmar koncentrerat till tre områden:
– infrastruktur och kommunikationer
– kunskaps- och kompetensförsörjning
– internationella jämförelser och lärande.
Nynäshamns kommun blev medlem i Mälardalsrådet 1 juni 1993. Den 11
november 1998 beslutade kommunstyrelsen att begära utträde ur rådet från och
med den 1 januari 2000. Bakgrunden till det var en skrivelse från Dick Larsson
(C) föreslog kommunstyrelsen ett utträde då denne ansåg att viktiga frågor för
Nynäshamns kommun mötts med svagt intresse från Mälardalsrådet. Nynäshamns
kommun blev åter medlem i rådet år 2005. Syftet med Nynäshamns kommuns
medlemskap är att tillsammans med Mälardalsrådets medlemmar arbeta för att
kommunens och regionens intressen tas tillvara inom dessa områden.
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Mälardalsrådet har medfört gemensamma lösningar inom trafik- och
infrastrukturområdet i regionen. Enligt en ny rapport från Mälardalsrådet väljer
allt fler att arbetspendla tvärs över hela Stockholm-Mälarregionen, vilket visar på
behovet av samverkan för att öka tillgängligheten till och genom regionen.
Nyligen lämnade Mälardalsrådet in en storregional systemanalys ”En bättre sits”
till Trafikverket. I den har medlemmarna i Mälardalsrådet enats om de
prioriterade infrastukturbehoven, vilka ska lyftas fram.
Nynäshamns kommuns medlemsavgift består dels av en grundavgift på 50 000
kronor, dels av en rörlig avgift på 0,85 kronor baserad på antalet
kommuninvånare. Av Mälardalsrådets stadgar framgår att ett utträde ska ske vid
utgången av ett kalenderår och att anmälan om utträde ska göras till styrelsen
senast den 31 december året dessförinnan.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Den direkta nyttan av ett medlemskap i Mälardalsrådet består i att valda
representanter har möjlighet att delta på kostnadsfria seminarier, nätverksträffar
och få utbyte med och skapa relationer med övriga aktörer i regionen.
Kommunstyrelsen uttalade vid beslut om medlemskap den 22 september 2004 att
det är av vikt att kommunen är medlem i rådet för att markera tillhörighet till
huvudstadsregionen, samt att medlemskapet ger att söka stöd i utvecklingsfrågor
som gynnar Stockholmsområdet och därmed Nynäshamns kommun. Exempel på,
för Nynäshamns kommun viktiga frågor som drivits i Mälardalsrådet, är bland
andra dubbelspår på Nynäsbanan, Norviks hamn och Citybanan. De allra flesta av
länets kommuner är medlemmar i rådet. Några kommuner i Stockholms län, bland
andra Lidingö stad och Österåkers kommun, har beslutat lämna att rådet.
Bakgrunden till det är att de anser att de deltar i flera andra regionala
samarbetsorgan.
Mälardalsrådet är främst ett politiskt samarbetsnätverk och deltagandet för
tjänstemän är idag för Nynäshamns kommuns del är i det närmaste obefintligt.
Enligt svar på interpellation om Mälardalsrådet, den 19 oktober 2016, § 144, ses
Mälardalsrådet inte preliminärt som den viktigaste arenan att verka inom.
Nynäshamns kommun deltar förutom i Mälardalsrådet i flera andra regionala och
centrala sammanhang: Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms
län, Stockholm Business Alliance (SBA), EU:s regionkommitté, samt Södertörns
samarbetskommitté.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt
medlemskap liksom de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för
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storregionala frågor, viktigt politiskt nätverk. Därmed föreslås att Nynäshamns
kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet och att kommunfullmäktige
beslutar att avslår motionen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 juni 2017 § 144.
Ärendet debatteras. Mötet ajourneras i 7 minuter och återupptas 19.45.
Mötet återupptas, ajourneras 3 minuter och återupptas 19.48.

Yrkanden
Ola Hägg (S), Daniel Adborn (L), Liselotte Vahermägi (S), Miriam Malm (V),
Harry Bouveng (M), Lena Dafgård (SN), Maria Gard Günster (C), Antonella
Pirrone (KD), Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) yrkar att ärendet
återremitteras för att utreda följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i
Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.
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Svar på motion om etiska riktlinjer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för undersökning av hur
efterlevande av riktlinjer kan kontrolleras, hur andra kommuner gör avseende
efterlevnadskontroll och tolkning av riktlinjer samt för att kontakta och ta stöd av
SKL och deras erfarenheter i frågan.

Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 13 juni 2017 lämnat in en motion
om etiska riktlinjer för förtroendevalda. I motionen föreslås att etiska riktlinjer ska
fastställas av kommunfullmäktige och gälla för samtliga förtroendevalda när dessa
deltar i styrelser, nämnder, bolag, offentliga möten, digitala kanaler som hemsidor
bloggar, sociala medier med mera. Motionärerna anför att om förtroendevalda
uppträder respektlöst mot varandra i den offentliga debatten ökar risken för att
utsättas för hot och våld. Syftet med att införa etiska riktlinjer för förtroendevalda
är enligt motionärerna att förbättra demokratin genom en saklig faktabaserad och
värdig debatt vilket gör debatten intressant för invånarna.
Motionärerna omnämner en tidigare inlämnad motion från 2008 från Lena
Dafgård (SN) om etiska regler för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
nämnder etcetera. Motionärerna anför att sedan den förra motionen skrevs förs
den politiska debatten i sociala medier i ökad omfattning, samt att etiska riktlinjer
för förtroendevalda numera är vanligt i många kommuner.
Bakgrund
Med begreppet riktlinjer menas vanligen ett dokument på detaljerad nivå som
innehåller rekommendationer för hur arbetsuppgifter ska utföras.
Kommunallagen hanterar frågan om ordning i kommunfullmäktige i 5 kap. 39 §. I
kommentarer till lagen finns att läsa om varje medborgares yttrandefrihet som
även gäller förtroendevalda i kommunen. Denna rättighet får endast begränsas
genom lag och endast utifrån vissa intressen angivna i regeringsformen.
Fullmäktiges ordförande kan endast ta ordet från en talare då hon/han avlägsnar
sig från ämnet, eller då ledamoten uppträder på sådant sätt som strider mot god
ordning på annat sätt än genom innehållet och genom ledamotens yttrande.
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Remiss
Motionen har remitterats till samtliga nämnder.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser i sitt yttrande, som beslutade om den
18 maj 2017, att nämnden inte kan eller bör kommentera riktlinjer om
förtroendevaldas förhållningssätt gentemot varandra inom ramen för de politiska
uppdragen. Nämnden framför därför inga synpunkter på motionens innehåll.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden beslutade om
yttranden den 18 maj 2017 respektive den 24 maj 2017, vilka båda är likalydande.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden anser i sina
yttranden att det borde vara en självklarhet att förtroendevalda inte använder sig
av härskartekniker, personangrepp eller har otrevlig ton gentemot varandra.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden anser att de egna
partierna i första hand ansvarar för att de personer som väljs in i nämnder och
kommunfullmäktige, besitter ett respektfullt och etiskt förhållningssätt till sitt
uppdrag. Det anförs vidare att det även är fullmäktigeordförandes ansvar att se till
att ett opassande beteende vid sammanträde inte förekommer. Barn- och
utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden anser att det är tveksamt om
det är tjänstemän inom kommunen som ska bedöma om klimatet i fullmäktige
kräver etiska riktlinjer eller inte.
Socialnämnden beslutade den 20 juni 2017 att anta förvaltningens skrivelse som
sitt yttrande över motionen. I yttrandet anförs att det står varje ledamot eller
förtroendevald person fritt att själv besluta hur man vill uttrycka eller yttra sig i en
parlamentarisk församling som kommunfullmäktige. Vidare anför socialnämnden
att yttranden av politisk karaktär eller motsvarande i kommunfullmäktige sker
under lag och påföljdsansvar (s k straffansvar).
Socialnämnden anför att det inte ankommer på kommuner att reglera hur enskilda
ledamöter använder sina grundläggande fri- och rättigheter avseende yttranden
eller annat opinionsbildande agerande. Därför kan ett beslut i kommunfullmäktige
som reglerar detta aldrig bli bindande för någon ledamot eller förtroendevald
enligt nämnden. Med anledning av det anser socialnämnden att en kommunal
förvaltning inte kan ta fram förslag avseende hur folkvalda ledamöter i
kommunfullmäktige eller andra förtroendevalda ska uttrycka sig i sitt uppdrag.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens, barn- och utbildningsnämndens och kultur-och
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fritidsnämndens yttranden. Förvaltningen instämmer i socialnämndens yttrande att
enligt gällande lagar saknar en kommun mandat att reglera vad som ska yttras
eller uttryckas i politiska organ.
Liksom motionärerna anger, har många kommuner valt att ta fram någon form av
dokument som anger etiska riktlinjer, etiska koder eller en gemensam värdegrund.
Exempel på kommuner som har etiska riktlinjer för förtroendevalda är: Karlskoga,
Luleå och Helsingborg kommuner. I Karlskoga kommuns etiska riktlinjer anges
bland annat att grundläggande för uppdraget som förtroendevald är att alltid och i
alla sammanhang visa respekt för andra. Det är ganska vanligt bland kommuner
att hantera förtroendevaldas förhållningssätt till varandra i en värdegrund eller
etisk kod för kommunen. I flera kommuner gäller dessa dokument såväl
medarbetare som förtroendevalda. Till exempel har Huddinge kommun en etisk
kod som bland annat anger ”Vi bemöter varandra och våra invånare på ett jämlikt
och likvärdigt sätt.” Syftet med Huddinge kommuns etiska kod är att tillsammans
med kommunens kärnvärden bidra till att nå kommunens vision och mål.
Nynäshamns kommun har sedan några år tillbaka en värdegrund som gäller för
alla medarbetare men inte förtroendevalda. Värdegrunden är en kompass och
förhållningssätt för att utveckla den interna dialogen där bland annat bemötande
gentemot kommuninvånare och medarbetare ingår.
När det gäller sociala medier har kommunen riktlinjer som gäller för kommunens
anställda. Hur kommunens förtroendevalda uppträder i sina egna namn eller som
partirepresentant i sociala medier kan inte kommunen reglera. I Sveriges
kommuner och landstings (SKL) checklista för kommuners närvaro i sociala
medier anges bland annat att om exempelvis en politiker vill länka från
kommunens webbplats till sin privata blogg bör det klart och tydligt framgå att
åsikterna som framförs på en privat blogg inte är kommunens egna utan den
enskilde politikerns.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i att det verkar finnas ett behov av
någon form av överenskommelse mellan de förtroendevalda om hur de bör
uppträda mot varandra i den offentliga debatten. Tidigare har liknande
överenskommelser gjorts till exempel när det gäller fullmäktiges budgetdebatt.
Kommunstyrelseförvaltningen vill betona att det ur demokratisk vinkel är viktigt
att de förtroendevalda (och tjänstemän) behandlar varandra och medborgare med
respekt. Ett respektlöst uppträdande mellan förtroendevalda i den offentliga
debatten kan bidra till att öka risken för att utsättas för hot och våld.
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För att öka kunskapen i frågan om näthat arrangerar Nynäshamns kommun ett
seminarium om ämnet med professor Mårten Schultz den 20 september inför
fullmäktige dit alla förtroendevalda är inbjudna.
Kommunstyrelseförvaltningen anför att då en formell kommunal reglering av
debatten inte är möjlig ankommer det på ledamöterna eller de politiska partierna
att diskutera etiska frågor och ta fram eventuella överenskommelser med
möjlighet till stöd från kommunstyrelseförvaltningen. Utgångspunkt för en sådan
diskussion kan lämpligen vara Nynäshamns kommuns eller andra kommuners
värdegrund eller liknande för att överväga om några av dessa förhållningssätt
skulle kunna utgöra en överenskommelse mellan kommunens förtroendevalda.
Fullmäktiges presidium kan avsätta tid för diskussion om förtroendevaldas
förhållningssätt till varandra i debatten i samband med ett
fullmäktigesammanträde eller för en träff med fullmäktiges gruppledare.
Mot bakgrund mot ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att besluta
att motionen anses vara besvarad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 176.
Ärendet debatteras.
Ajournering 20.34-20.45

Yrkanden
Miriam Malm (V), Per Ranch (SN), Johan Augustsson (S), Lena Dafgård (SN),
Daniel Adborn (L), Ola Hägg (S), Bernt Månsson (MP), Kristian Ek (MP), Harry
Bouveng (M), Incan Löfstedt (SD), Maria Schneider (S), Maria Gard Günster (C),
och Lars-Åke Lundin (S) yrkar återremiss för undersökning av hur efterlevande
av riktlinjer kan kontrolleras, hur andra kommuner gör avseende
efterlevnadskontroll och tolkning av riktlinjer samt för att kontakta och ta stöd av
SKL och deras erfarenheter i frågan.
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Svar på motion om politisk representation i
kommunfullmäktiges arvodesberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att ändra
kommunfullmäktiges arbetsordning så att samtliga partier, som har mandat i
fullmäktige, också ska vara representerade i kommunfullmäktiges
arvodesberedning. Syftet med förslaget är enligt motionen att förbättra den
demokratiska insynen och transparensen i kommunfullmäktiges
arvodesberedning, vars arbete har stor påverkan på samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige består av 10 partier
och motionärerna anser att det är naturligt att samtliga partier är representerade i
beredningen.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning består arvodesberedningen av fem
ledamöter och lika många ersättare. På det första sammanträdet med nyvalda
fullmäktige väljer fullmäktige en arvodesberedning för den löpande
mandatperioden. Valet till beredningen sker proportionellt.
Arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla fullmäktigeärenden avseende
arvoden, pensioner eller andra förmåner till förtroendevalda. Arvodesberedningen
ska också i ärende om arvode, pension eller annan förmån till förtroendevald avge
de yttranden, som övriga kommunala organ kan begära.
Arvodesberedningen har följande sammansättning:
Tommy Söderblom (S) ordförande
Jan Olof Härnwall (MP) ledamot
Bo Persson (L) ledamot
Tommy Cumzelius (M) vice ordförande
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Håkan Svanberg (M) ledamot
Linda Walkeby (S) ersättare
Roland Junerud (S) ersättare
Vakant (S) ersättare
Hans Nicklasson (C) ersättare
Eva-Lena Nordberg (KD) ersättare
De partier som är representerade i kommunfullmäktige och saknar representation i
arvodesberedningen är Sorundanet Nynäshamns kommunparti,
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Pensionärspartiet.
Valet till arvodesberedningen sker proportionellt i förhållande till valresultatet.
För att bli representerad i beredningen har partiet ett tillräckligt starkt väljarstöd
på egen hand, eller så är partiet representerat genom att det ingår i en samverkan
med andra partier. Bestämmelserna i lagen om proportionellt valsätt är en grund
för de överenskommelser som partierna träffar om hur mandaten fördelas.
Arvodesberedningens uppgift är att lägga fram förslag i ärenden som slutligen
beslutas av kommunfullmäktige. För att de förslag som läggs fram ska ha en
förankring i det rådande parlamentariska läget är det viktigt att
arvodesberedningens sammansättning också speglar det rådande parlamentariska
läget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ingen förändring av sammansättningen av
arvodesberedningen, utan att beredningen också i fortsättningen tillsätts
proportionellt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
För att öka insynen i beredningens arbete föreslås att arvodesberedningen
informerar gruppledarna i kommunfullmäktige om sitt arbete. Informationen kan
lämpligen lämnas vid en gruppledarträff anordnad av kommunfullmäktiges
presidium.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 177.
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Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar återremiss på grund av brister i beredningen i enlighet
med särskilt yttrande, bilaga A, samt i andra hand bifall till motionen.
Daniel Adborn (L), Leif Öbrink (L) och Liselotte Vahermägi (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag
till återremissyrkandet. Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på bifall
till kommunstyrelsens förslag eller bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande om
bifall till motionen.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med propositionsordningen och
finner att kommunfullmäktige beslutat att inte återremittera ärendet samt bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Irene Ångström (SN) reserverar sig mot
beslutet.
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Kommunfullmaktige
Vasterby 2017-11-14

Sarskilt yttrande betraffande arendet Svar pa motion om politisk
representation i kommunfullmaktiges arvodesberedning, Kf § 216,
2017-11-14
Bakgrund
Lena Dafggrd och Per Ranch frgn Sorundanet Nynashamns kommunparti har 2017-03-14 vackt
en motion anggende demokratisk representation i kommunfullmaktiges arvodesberedning.
Syftet med motionen r att samtliga partier representerade i fullmaktige ocksg ska ha
representation i arvodesberedningen for att alla partier ska fg demokratisk insyn i processen
som foreggr forslag till fullmaktige betraffande arvoden for fortroendevalda. Vi anser att det är
mycket svgrt att bara sitta i fullmaktige och fatta beslut om arvoden utan att ha deltagit i
diskussionerna, fgtt insyn i hur arvodesberedningen har resonerat och ha tillggng till underlag
fOr forslag. Till exempel f'gr vi mgnga frggor frgn kommuninvgnare betraffande hur forslagen till
bestammelser om arvoden arbetas fram och vi kan inte svara pg dessa frggor, eftersom vi är
utestangda frgn detta arbete. Vi fgr ocksg ofta fersvara de arvoden som är beslutade utan det
finns transparens i processen och utan att vi har insyn. Under innevarande mandatperiod är det
fyra partier i fullmaktige som inte har insyn i arvodesberedningens arbete, eftersom bara sex av
tio partier ar representerade dar.
Vi yrkar pg Sterremiss av motionen, eftersom vi anser att det finns brister i beredningen av
motionen. I kommunstyrelsens svar finns egentligen bara information om vad
kommunfullmaktiges arbetsordning sager om arvodesberedningen och uppgifter om vilka
fOrtroendevalda som innehar uppdragen i arvodesberedningen for narvarande. Detta visste vi
sedan tidigare och det finns dokumenterat.

Sorundanet Nynashamns kommunparti
Vasterby byvag 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
Vi finns i kommunfullmaktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och varnar demokratin.
Med en Open och eidmjuk dialog viii vi utveckla hela vgr kommun till den attraktiva platsen
TN
alla vill vaxa upp, leva och bli gamla. Las mer om oss p`a www.sorundanet.se.
‘n

Vi saknar en undersokning om hur representationen ser ut i andra kommuner av liknande
storlek, eftersom vgr motion har skrivits for att vi har traffat fortroendevalda i andra
kommuner, som är otroligt forvgnade over att flera partier utestangs frgn arvodesberedningen.
De kan inte fi5rstS hur det aver huvud taget kan fungera, om inte alla partier är representerade i
arvodesberedningen, vilket är fallet i deras kommun.
Vi saknar ocksg ett resonemang omkring det forandrade !age som kan uppkomma efter nasta
val, dg det infors en fyraprocentsparr till fullmaktige. Kanske är det sg att alla partier som har
kommit in i fullmaktige trots fyraprocentsparren ska finnas representerade. Vi fOrstgr inte varfOr
ett proportionellt val till arvodesberedningen är ett hinder for att samtliga partier med
representation i fullmaktige finns representerade i arvodesberedningen och vi vill darfor aven
att alternativet med fler ledamOter i arvodesberedningen finns med i beredningen av motionen,
sg att alla partier i fullmaktige kan finnas representerade.

Lena Dafard

Per Ranch

Partiledare och
fullmaktigeledamot

F maktigele amot

2017-11-14

Sorundandet Nynashamns kommunparti
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Svar på motion om politisk representation i
kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.
Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att ändra
kommunfullmäktiges arbetsordning så att samtliga partier, som har mandat i
fullmäktige, också ska vara representerade i kommunfullmäktiges valberedning.
Syftet med förslaget är enligt motionen att förbättra den demokratiska insynen och
transparensen i kommunfullmäktiges valberedning, vars arbete har stor påverkan
på samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige består idag av 10 partier och motionärerna anser att det är
naturligt att samtliga partier är representerade i beredningen.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning består valberedningen av fem
ledamöter och lika många ersättare. På det första sammanträdet med nyvalda
fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.
Valet till beredningen sker proportionellt.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Valberedningen har följande sammansättning:
Liselott Vahermägi (S) ordförande
Parwana Sohrabi (S), ledamot
Bo Persson (L) ledamot
Agneta Tjärnhammar (M) vice ordförande
Monica Kullman (M) ledamot
Whille Karlsson (S) ersättare
Ove Forsberg (S) ersättare
Leif Öbrink (L) ersättare
Åke Jonsson (M) ersättare
Fredrik Brodin (M) ersättare
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De partier som är representerade i kommunfullmäktige och saknar representation i
valberedningen är Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Sverigedemokraterna,
Pensionärspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet.
Valet till valberedningen sker proportionellt i förhållande till valresultatet. För att
bli representerad i beredningen har partiet ett tillräckligt starkt väljarstöd på egen
hand, eller så är partiet representerat genom att det ingår i en samverkan med
andra partier. Bestämmelser i lagen om proportionellt valsätt är en grund för de
överenskommelser som partierna träffar om hur mandaten fördelas.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval. För att de förslag som läggs fram ska ha en
förankring i det rådande parlamentariska läget är det viktigt att
arvodesberedningens sammansättning också speglar det rådande parlamentariska
läget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ingen förändring av sammansättningen av
valberedningen, utan att beredningen också i fortsättningen tillsätts proportionellt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 178.
Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar återremiss på grund av brister i beredningen enligt
särskilt yttrande, bilaga B och i andra hand bifall till motionen.

Harry Bouveng (M), Daniel Adborn (L) och Leif Öbrink (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag
till återremissyrkandet. Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på bifall
till kommunstyrelsens förslag eller bifall till Lena Dafgårds (SN) yrkande om
bifall till motionen.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med propositionsordningen och
finner att kommunfullmäktige beslutat att inte återremittera ärendet samt bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Irene Ångström (SN) reserverar sig mot
beslutet.
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Kommunfullmaktige
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Sarskilt yttrande betraffande arendet Svar pa motion om politisk
representation i kommunfullmaktiges valberedning, Kf § 217,
2017-11-14
Bakgrund
Lena Dafggrd och Per Ranch frgn Sorundanet Nynashamns kommunparti har 2017-03-14 vackt
en motion anggende demokratisk representation i kommunfullmaktiges valberedning. Syftet
med motionen ar att samtliga partier representerade i fullmaktige ocksg ska ha representation i
valberedningen for att alla partier ska fg demokratisk insyn i processen som f6reggr fOrslag till
fullmaktige betraffande val till olika poster. Vi anser att det ar mycket svgrt att bara sitta i
fullmaktige och fatta beslut om att fortroendevalda ska valjas till poster utan aft ha deltagit i
diskussionerna, fgtt insyn i hur valberedningen har resonerat och ha tillggng till underlag for
forslag. Till exempel fc r vi mgnga frggor frgn kommuninvgnare betraffande hur fOrslagen till val
for olika poster arbetas fram och vi kan inte svara pg dessa frggor, eftersom vi ãr utestangda
frgn insyn i detta arbete. Vi fgr ocksg ofta forsvara de val som gOrs i fullmaktige utan det finns
transparens i processen och utan att vi har insyn. Under innevarande mandatperiod har de
flesta partier, dvs. sju av tio partier i fullmaktige inte insyn i valberedningens arbete, eftersom
bara tre av tic partier är representerade dar.
Vi yrkar pg gterremiss av motionen, eftersom vi anser att det firms brister i beredningen av
motionen. I kommunstyrelsens svar finns egentligen bara information om vad
kommunfullma'ktiges arbetsordning sager om valberedningen och uppgifter om vilka
fortroendevalda som innehar uppdragen I valberedningen for narvarande. Detta visste vi sedan
tidigare och det finns dokumenterat.

Sorundanet Nynashamns kommunparti
Vasterby byvag 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
Vi finns i kommunfullmaktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och varnar demokratin.
Med en 6ppen och oclmjuk dialog viii vi utveckla hela vSr kommun till den attraktiva platsen
dar alla viii vaxa upp, leva och bli gamla. Las mer om oss pg www.sorundanet.se.
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Vi saknar en undersokning om hur representationen ser ut i andra kommuner av liknande
storlek, eftersom vgr motion har skrivits for att vi har traffat fOrtroendevalda i andra
kommuner, som ar otroligt forygnade Over att flera partier utestangs frgn valberedningen. De
kan inte forstg hur det Over huvud taget kan fungera, om inte alla partier är representerade i
valberedningen. Vi saknar ocksg ett resonemang omkring det forandrade lage som kan
uppkomma efter nasta vat, d det infors en fyraprocentsparr till fullmaktige. Kanske är det sg
att alla partier som har kommit in i fullmaktige trots fyraprocentsparren ska finnas
representerade? Vi forst& inte varfor ett proportionellt vat till valberedningen är ett hinder for
att samtliga partier med representation i fullmaktige finns representerade i valberedningen och
vi vill darfor aven att alternativet med fler ledamoter i valberedningen finns med i beredningen
av motionen, s att alla partier i fullmaktige kan finnas representerade.
Vi anser ocksg att det finns faktafel i svaret pg motionen, eftersom det i svaret hanvisas till
arvodesberedningen.

Lena (Ward

Per Ranch
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P.Ranch
L.Dafgård
Valnämnden
Akten

Dnr KS/2017/0278/060

Svar på motion om representation i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Ärendet
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har väckt en motion om att utöka
kommunens valnämnd så att samtliga partier som har representation i
kommunfullmäktige blir representerade i valnämnden. Syftet är att förbättra den
demokratiska insynen och transparensen i kommunens valnämnd i arbetet som
hanterar grundläggande demokratiska ärenden.
Bakgrund
Valnämnden har fem ledamöter och lika många ersättare. Kommunfullmäktige
väljer ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden. Valet görs i
samband med val till kommunens övriga nämnder. Val av ledamöter och ersättare
i valnämnden utses för den löpande mandatperioden. Kommunfullmäktige
beslutade den 21 september 2016, § 127, att införa två-åriga mandatperioder för
kommunens nämnder, valnämnden är undantagen från det beslutet. Valet till
valnämnden sker proportionellt på samma sätt som valet till övriga nämnder.
Valnämnden har följande sammansättning:
Yvonne Lorentzson (S), ordförande
Bengt Howaster (MP), ledamot
Bo Persson (L), ledamot
Margaretha Gustavson (M), ledamot
Per Malmsten (M), vice ordförande
Kjell Ericsson (S), ersättare
Åsa Nylund (S), ersättare
Gullevi Karlsson-Pehrsson (S), ersättare
Gunnel Jonsson (M), ersättare
Marianne Jonsson (M), ersättare
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De partier som är representerade i kommunfullmäktige och saknar representation i
valnämnden är Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Sverigedemokraterna,
Pensionärspartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Valet till Valnämnden sker proportionellt i förhållande till valresultatet. För att bli
representerad i nämnden har partiet ett tillräckligt starkt väljarstöd på egen hand,
eller så är partiet representerat genom att det ingår i en samverkan med andra
partier. Bestämmelserna i lagen om proportionellt valsätt är en grund för de
överenskommelser som partierna träffar om hur mandaten fördelas.
Valnämnden ansvarar för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i
kommunen, valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, val till EUparlamentet och folkomröstningar. Valnämnden ska bland annat utrusta och
bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av
rösterna och rapportera resultaten. Valnämndens arbete är reglerat i vallagen (SFS
2005:837). Valnämnden är en obligatorisk nämnd enligt 3 kap 3 § vallagen.
Valnämnden bereder också ärenden till kommunfullmäktige, som till exempel
kommunens valdistriktsindelning. För att de förslag som läggs fram ska ha en
förankring i det rådande parlamentariska läget är det viktigt att valnämnden på
samma sätt som övriga nämnder tillsätts proportionellt.
Möjlighet finns att ta del av valnämndens beslut på samma sätt som övriga
nämnders beslut.
Röstsammanräkningar är offentliga och möjlighet finns att närvara vid
sammanräkningar i vallokaler och vid valnämndens preliminära rösträkning
(onsdagsräkningen).
Möjlighet finns enligt 4 kap 23§ Kommunallagen för fullmäktige att besluta att en
förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara
vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Fullmäktige kan reglera närvarorätten i reglemente eller genom särskilt beslut i ett
visst fall. En begränsning kan göras så att den förtroendevalde bara får
närvarorätt. Fullmäktige avgör också hur länge närvarorätten ska gälla.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår inte att någon närvarorätt för små partier
införs. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden tillsätts
proportionellt på samma sätt som övriga nämnder.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen är besvarad.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 179.

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) yrkar återremiss på grund av brister i
beredningen enligt särskilt yttrande, bilaga C och i andra hand bifall till
motionen.
Bengt Holwaster (MP), Liselotte Vahermägi (S) och Miriam Malm (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Bifall eller avslag
till återremissyrkandet. Om återremissyrkandet avslås ställs proposition på bifall
till kommunstyrelsens förslag eller bifall till Lena Dafgårds (SN) och Per Ranch
(SN) yrkande om bifall till motionen.
Proposition
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med propositionsordningen och
finner att kommunfullmäktige beslutat att inte återremittera ärendet samt bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Lena Dafgård (SN), Per Ranch (SN) och Irene Ångström (SN) reserverar sig mot
beslutet.
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SarskiIt yttrande betraffande arendet Svar pa motion om politisk
representation i kommunfullmaktiges representation i Valnamnden,
Kf § 218, 2017-11-14
Bakgrund
Lena Dafggrd och Per Ranch frgn Sorundanet Nynashamns kommunparti har 2017-03-14 vackt
en motion anggende demokratisk representation i Valnamnden. Syftet med motionen är att
samtliga partier representerade i fullmaktige ocksg ska ha representation Valnamnden for att
alla partier ska fg demokratisk insyn i processen med val. Eftersom Valnamnden ansvarar for
det praktiska genomfOrande av de allmanna valen i kommunen, valen till riksdag, kommun- och
landstingsfullmaktige, vat till EU-parlamentet och folkomrostningar m.m., ser vi ett
demokratiskt problem att inte samtliga partier i fullmaktige är representerade. Dessutom
ombeds partierna att fOresIg kommuninvgnare som ska hjalp till vid de olika valen. Detta blir ju
markligt, om partierna inte har nggon som heist insyn. Under innevarande mandatperiod är det
bara fyra partier i fullmaktige som har insyn i Valnamndens arbete, eftersom sex av tic partier
inte är representerade dar.
Vi yrkar pg gterremiss av motionen, eftersom vi anser att det finns brister i beredningen av
motionen. I kommunstyrelsens svar finns egentligen bara information om vad
kommunfullmaktiges arbetsordning sager om Valnamnden och uppgifter om vilka
fortroendevalda som innehar uppdragen i Valnamnden for narvarande. Detta visste vi sedan
tidigare och det finns dokumenterat.

Sorundanet Nynashamns kommunparti
Vasterby byvag 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se
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Vi saknar en unders6kning om hur representationen ser ut i andra kommuner av liknande
storlek, eftersom vgr motion har skrivits for att vi har traffat fortroendevalda i andra
kommuner, som är otroligt forvgnade Over att merparten av partierna i fullmaktige utestangs
frgn Valnamnden i \At- kommun. Vgra lokalpartikollegor kan inte forstg hur det Over huvud taget
kan fungera, om inte alla partier är representerade i Valnamnden.
Vi har just fgtt ett praktiskt exempel pg att det inte fungerar. Mycket viktig information frgn
Lansstyrelsen till Valnamnden betraffande begaran om utlaggning av valsedlar m.m. skickades i
ett mejl frgn Lansstyrelsen den 30 oktober. Mejlet vidarebefordrades inte forran den 9
november, dagen innan sista datum far aft begara utlaggning av valsedlar etc. dvs. 10 dagar
efter att det hade kommit till Valnamnden. Det är ju inte latt for fritidspolitiker, som har ett
arbete pg dagarna att hinna gOra det som behover gams med bara en dags varsel.
I svaret frgn kommunstyrelsen talas ocksg om "smgpartier.Vi viii garna att kommunstyrelsen
definierar vad som menas med "smgpartier", eftersom det finns partier som sitter i Valnamnden
som har fame mandat i fullmaktige an de som inte har representation. I det sammanhanget viii
vi ocksg att det finns ett resonemang omkring det forandrade rage som kan uppkomma efter
nasta val, dg det infors en fyraprocentsparr till fullmaktige. Kanske är det sg att alla partier som
har kommit in i fullmaktige trots fyraprocentsparren ska finnas representerade. Vi forstgr inte
varfor ett proportionellt val till Valnamnden är ett hinder for aft samtliga partier med
representation i fullmaktige finns representerade i Valnamnden och vi viii darfor aven att
alternativet med fler ledamOter i Valnamnden finns med i beredningen av motionen, sg att alla
partier i fullmaktige kan finnas representerade.

Lena Dafggrd

Per Ranch
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G.Tsiouras
BUN
Akten

Dnr KS/2017/0184/060

Svar på motion - införande av lovskola i Nynäshamns
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen om införande av lovskola i
Nynäshamns kommun besvarad.
Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-18.
I en motion från Georgios Tsiouras (M) föreslås att kommunfullmäktige ska
besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att införa lovskola för
elever som riskerar att inte klara grundskolan med godkända betyg, samt att
lovskolan ska finansieras med statsbidrag. Motionen remitterades till barn- och
utbildningsnämnden som i yttrande har anfört att statsbidrags-finansierad lovskola
redan bedrivs i Nynäshamns kommun varför motionen kan anses besvarad.
Kommunstyrelseförvaltningen delar barn- och utbildningsnämndens uppfattning.
Kommunen bedriver redan lovskola och den 1 augusti 2017 trädde ändringar i
skollagen ikraft som innebär en skyldighet att i vissa fall erbjuda lovskola. Med
anledning av detta föreslår kommunstyrelse-förvaltningen att motionen ska anses
besvarad.
Bakgrund
Den 31 mars 2017 inkom Georgios Tsiouras (M) med en motion. I motionen
föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att införa lovskola för elever som riskerar att inte klara grundskolan med
godkända betyg, samt att lovskolan ska finansieras med statsbidrag, utan
kommunal medfinansiering.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att barn- och
utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa lovskola för elever som riskerar att
inte klara grundskolan med godkända betyg. I och med ändringarna i skollagen
som började gälla den 1 augusti 2017 är huvudmän för grundskolor skyldiga att
erbjuda lovskola till elever som avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa
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årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och som
därigenom riskerar att inte uppnå behörighet till ett nationellt program i
gymnasieskolan. Även elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha uppnått sådan
behörighet ska erbjudas lovskola.
Sådan lovskola som en huvudman enligt skollagen kommer vara skyldig att
erbjuda begränsas inte till särskilda ämnen, utan gäller för sådana ämnen som ger
behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Skollagens bestämmelser
överensstämmer därför med motionärens förslag.
Gällande den lovskola som huvudmän blir skyldiga att erbjuda utgör den en del av
grundskolan, vilket innebär att eleverna har rätt till bland annat ämnesbehöriga
lärare och aktivt lärarstöd. Bemanningen av lovskolan måste därför ske på samma
sätt och enligt samma bestämmelser som
§ 238/17
övrig undervisning. För frivillig undervisning som bedrivs under skollov som
huvudmannen vill söka statsbidrag för, ska huvudmannen enligt 5 § i
förordningen om statsbidrag för undervisning under skollov använda lärare som
får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning.
Finansieringen av den lovskola som kommunen är skyldig att erbjuda kommer
inte kunna ske genom statsbidrag då förordningen för statsbidrag har ändrats.
Statsbidrag kan från och med 1 augusti 2017 endast sökas för frivillig
undervisning som bedrivs under skollov i vissa årskurser och i vissa skolformer.
Bidrag kan bland annat lämnas för elever som går årskurs 6 eller 7 i grundskolan
och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller i undervisning i
anslutning till att någon av dessa årskurser har avslutats.
Barn- och utbildningsnämnden anför i sitt remissyttrande att motionen kan anses
besvarad då statsbidragsfinansierad lovskola redan bedrivs i Nynäshamns
kommun. Då kommunen redan bedriver lovskola och med anledning av
ändringarna i skollagen anser även kommunstyrelse-förvaltningen att motionen
kan anses besvarad.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen om
införande av lovskola i Nynäshamns kommun besvarad.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen om
införande av lovskola i Nynäshamns kommun besvarad.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017 § 238.
Yrkanden
Georgios Tsiouras (M) och Johan Augustsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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H.Boouveng
M.Gard Günster
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Dnr KS/2017/0201/060

Svar på motion - Införande av mobil förskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen om införande av mobil förskola och ger
barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur mobil
förskola kan införas i Nynäshamns kommun.
Sammanfattning
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-09-18.
I en motion från Antonella Pirrone (KD), Harry Bouveng (M) och Maria Gard
Günster (C) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur en mobil förskola,
eller mobila förskolor, kan införas i Nynäshamns kommun.
Barn- och utbildningsnämnden har i ett yttrande anfört att det finns en möjlighet
att införa mobil förskola i någon form, men att ett eventuellt införande kräver
vidare utredning av bland annat arbetsmiljö och finansiering.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i sitt
yttrande över motionen inte har angett några skäl emot att få ett
utredningsuppdrag om hur en mobil förskola kan införas i Nynäshamns kommun,
varför förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Bakgrund
I en motion som inkom till kommunfullmäktige den 7 april 2017 från Antonella
Pirrone (KD), Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
förutsättningslöst utreda hur en mobil förskola, eller mobila förskolor, kan införas
i Nynäshamns kommun. Motionärerna anför att en mobil förskola skapar en
flexibilitet och anpassningsbarhet som gynnar barnen, samtidigt som det ökar
mångfalden bland utförarna och ger fler alternativa barnomsorgsformer.
Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden i sitt
yttrande över motionen inte har anfört några skäl emot att få ett
utredningsuppdrag om hur en mobil förskola kan införas i Nynäshamns kommun.
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller
motionen, och på så sätt ger barn- och utbildningsnämnden ett sådant
utredningsuppdrag.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om
införande av mobil förskola och därmed ger barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att förutsättningslöst utreda hur mobil förskola kan införas i Nynäshamns
kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om
införande av mobil förskola och därmed ger barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att utreda hur mobil förskola kan införas i Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017 § 239.
Yrkanden
Antonella Pirrone (KD), Maria Gard Günster (C), Johan Augustsson (S), Lena
Dafgård (SN) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Rapport balanslista
Kanslichef
Akten

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.
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 rapporteringstillfället.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 § 202 att överlämna den del av
rapporten som avser kommunfullmäktiges beslut till kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

56(59)

Sammanträdesdatum

2017-11-14

Kf § 222

Rapport över obesvarade motioner
Kanslichef
Akten

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.
Ärendet
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 4 september
2017. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion
där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma
att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.
Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:
2015/0234/060
Antonella Pirrone (KD) har den 29 oktober 2015 inkommit med en motion om
barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor. Kommunfullmäktige har den 19
april 2017 beslutat att återremittera motionen för utredning av behovsanalys och
kostnader. Svar på motionen
behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i november 2017.
2016/0296/060
Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november 2016 inkommit med en motion
om att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan
biståndsbedömning, samt att biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad
till den enskildes behov införs i Nynäshamns kommun. Yttrande över motionen
har inkommit från socialnämnden. Motionen har remitterats till kommunala
pensionärsrådet och det kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
2016/0057/060
Harry Bouveng (M) m fl har den 19 januari 2017 inkommit med en motion
avseende långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i
Nynäshamns kommun. Yttrande över motionen har inkommit från barn- och
utbildningsnämnden. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
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2016/0088/060
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den
3 februari 2017 inkommit med en motion avseende utredning om
kommundelning. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0145/060
Agneta Tjärnhammar (M), Maria Gard-Günster (C) och Antonella Pirronne (KD)
har den 10 mars 2017 inkommit med en motion om inrättande av ett äldre- och
funktionshinderombud.
Yttrande över motionen har inkommit från socialnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0184/060
Georgios Tsiouras (M) har den 31 mars 2017 inkommit med en motion m
införande av lovskola.
Yttrande över motionen har inkommit från barn- och utbildningsnämnden.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0200/060
Nisse Malm (PPiN) har den 6 april 2017 inkommit med en motion om att inrätta
en befattning som äldreombudsman/kvinna. Motionen har remitterats till
socialnämnden.
2017/0201/060
Antonella Pirrone (KD), Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) har den
7 april 2017 inkommit med en motion om mobil förskola. Yttrande över motionen
har inkommit från barn- och utbildningsnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0239/060
Rolf Hofsten (PPiN) har den 10 maj 2017 inkommit med en motion om att
Lövhagen ombildas till naturreservat. Yttrande över motionen har inkommit från
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0276/060
Lena Dafgård (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en motion om att införa
modellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument
och kommunens årsredovisning. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen.
2017/0353/060
Harry Bouveng (M) har den 28 augusti 2017 inkommit med en motion om
partnering vid byggprocesser. Motionen har remitterats till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 § 203 att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
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Rapport över obesvarade medborgarförslag
Nämnderna
Akten

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten.

Ärendet
Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige t o m
den 10 maj 2017 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för.
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet om inkomna
medborgarförslag vid sammanträdet 14 juni 2017.
För de medborgarförslag där handläggningstiden överskridit ett år, eller där
handläggningstiden beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad
behandling i nämnden angivits.
Följande medborgarförslag har nämnderna inte rapporterat som färdigbehandlade
till kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen
2017/0099/061. Medborgarförslag om ekonomiskt stöd till Nynäshamns
kattförenings katthem.
Inkom 2017-02-09.
2017/0119/061. Medborgarförslag om att flytta BMX/Kickbike-ramper. Inkom
2017-02-24.
Socialnämnden
2016/0006/061-56. Medborgarförslag om hjärtstartare i receptionen på Balder.
Inkom 2016-10-13. Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 maj 2017, § 54,
och beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning och
beslut. Kommunstyrelseförvaltningen har återförvisat ärendet till socialnämnden
för ny handläggning.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
2015/0024/061-56. Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för
hundar i närheten av Ösmo centrum. Inkom 2015-09-15. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet under hösten 2018.
2016/0006/061-12. Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i
anslutning till vattnet, samt att se över informationstavla. Inkom 2016-03-23.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet under hösten
2018.
2016/0006/061-67. Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på
Mörbyvägen. Inkom
2016-12-14. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet
under hösten 2018.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2017 § 204 att överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

