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Förslag om införande av politiska sekreterare i
Nynäshamns kommun
Förslag

Kopia: Akten

till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Införa politiska sekreterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns kommun för mandatperiod
2018-2022 med start snarast möjliqt efter slutligt valresultat av kommunfullmäktigevalet 2018.
Anta modell 1, 2, lb eller 2 b för fördelning av politiska sekreterare mellan partier efter erhållna
mandat i enligt redovisade förslag nedan.
Godkänna förslag till bestämmelser om potitiska sekreterare som gäller bland andra fördelning
mellan partier, lön och allmänna villkor enligt bilaga i utredningsrappoft.

1.

2.

3.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsen i april 2077 alt utreda om politiska
sekreterare bör införas samt förutsättningar för ett införande av politiska sekreterare i Nynäshamns
kommun. Bakgrunden till det är en överenskommelse om valteknisk samverkan mellan
Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun 20162018 där det inglck att tillsätta en utredning om politiska sekreterare.

Utredningsarbetet har genomförts av en utredare på kansliavdelningen som haft avstämningar med både
styrgrupp som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och referensgrupp som består av
kommunfullmäktiges gruppledare. Vid dessa avstämningar har utredningen fått synpunkter och förslag
som har pekat ut rlktningen för utredningen. Det har vidare kommit in en skrivelse med synpunkter via
mejl från Sorundanet Nynäshamns kommunparti den 17 december 2017 (bilaga)'
Utredningen redovisas i en rapport som utgör beslutsunderlag.

Sammanfattning av utredningsrapport
Bakgrunden till att utredningen efterfrågas är en upplevd ökad belastning på de ledande förtroendevalda'
Den senaste tiden har det blivit vanligare bland kommuner och landsting att anställa politiska
sekreterarare som biträder de förtroendevalda i det politiska arbetet. Nynäshamns kommun tillhör den
majoritet av kommuner som inte har politiska sekreterare.
Enligt kommunallagen 4 kap. 30-31 §§ får kommuner och landsting anställa politiska sekreterare att
bitråda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Övriga bestämmelser är upp till kommunerna siälva att
bestämma. Därför har utredningen undersökt hur andra kommuners bestämmelser och erfarenheter av
politiska sekreterare, vilket redovisas i rapporten.

Förslag till modeller för politiska sekreterare
Förslag till modeller för Nynäshamns kommun har tagits fram med utgångspunkter i Huddinge och
Haninge kommuners modeller och redovisas i korthet nedan. Förhållanden som antal mandat i
kommunfullmäktige/kommunstorlek och genomsnittsinkomst har vägts in vid anpassning till modeller
som passar för Nynäshamns kommun. De båda förslagen till modeller anger hur stor andel politisk
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ovan där volymen halveras så att de antal procent som partierna får i form av politiska sekreterare
minskas till hälften, vilket tabellerna med modell I b och 2 b nedan visar.
Lön för modell 1 b nedan är beräknad enligt modell 1 ovan med (0,45 x riksdagsmannaarvodet) x antal
procent politisk sekreterare och uppskattad kostnad är lön x 1,75.
Applicerad på dagens mandatfördelning skulle uppskattad årskostnad uppgå till I 279 992 kronor enligt
modell 1 b nedan.

cirka kostnad inkl. PO

Uppskattad kostnad inkl.
PO m,m,x i kr/månad

t-2

Vär beteckning
KS/2017101 8S/l 04-9

Dalum
2018-01-29

kömmun

sekreterare partierna erhåller beroende på erhållna mandat i kommunfullmäktigevalet. Modellerna utgör
underlag till beslut om ett eventuellt införande av politiska sekreterare i Nynäshamns kommun.
För att kunna ta fram en uppskattad totalkostnad för kommunen för politiska sekreterare har följande
beräkningsmodell tagits fram utifrån förslag från kommunens HR-avdelning: bruttolön x 1,75 för lön,
personalomkostnader (Po) och övriga löneförmåner (exklusive kostnader för IT, lokal och telefon). Med
övriga löneförmåner förutom PO menas till exempel sjuklön, löneutfyllnad vid olika former av ledighet,
företagshälsovård, personalförening, löneberäkning och utbetalningar, kostnader för gym,
friskvårdsbidrag, uppvaktningar med mera.
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exkl. lT, arbetsplats och telefon

modell 2 b i tabellen ovan applicerad på dagens mandatfördelning skulle uppskattad årskostnad uppgå
till 1 459 128 kronor.

Lönen för politiska sekreterare bör ha sin utgångspunkt från riksdagsmannaarvodet, då det även används
vid beräkning i kommunens arvodesregler. Lön för en heltidstjänst politisk sekreterare föreslås vara
antingen 45 procent vid modell 1 och lb nedan eller 50 procent vid modell 2 och 2b nedan av en
riksdagsledamots arvode per månad.

Det förslås vidare att partierna ska ges omfördelningsrätt, det vill säga två eller llera partier får lägga
samman beloppen för politisk sekreterare i slte att omlördela anställningarna mellan sig. Vidare föreslås
att respektive parti kan lördela sin totala politiska sekreterarresurs till maximalt två personer.

övriga

Vid en jämförelse mellan de två modellerna ovan är det som skiljer dem åt andelen politisk sekreterare,
fördelningen efter mandat och löner. Modell 2 är något enklare att överblicka med mindre variation
mellan antal procent politisk sekreterare och färre mandatintervaller medan modell 1 ger en mer precis
procentuell resurs efter mandat jämfört med modell 1. Modell 2 har fördelen ur ett arbetsmiljöperspektiv
att den minsta tjänstgöringsgraden för politisk sekreterare motsvarar 25 procent. Kostnaderna för de två
modellerna innebär en skillnad på 331 4S0 kronor enligt 2014 års mandatfördelning.

Modell

lb

och 2 b med halverad andel politiska sekreterare
För kommunen innebär ett införande av politiska sekreterare enligt modell

1 och 2 ökade kostnader på

uppskattningsvis 1,9 eller 2,2 miljoner kronor per år, exklusive kostnader för IT, telefon och dator enligt
dagens förhållanden. Om kostnaden ses som för hög ovan föreslås två varianter av modellerna 1 och 2
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Allmänna villkor bör i stort följa de villkor som gäller för tjänstemän i kommunen med undantag när det
gäller minsta tjänstgöringsgrad, arbetstid och lagen om anställningsstöd ienlighet med kommunallagen.
De politiska sekreterarna föreslås organisatoriskt vara knutna till kommuns§relsens kansli och att
arbetsgivaransvaret läggs på kanslichefen.

Ett införande av politiska sekreterare innebär beräknad ökad kostnad för kommunen enligt följande med
modell: 1: 1,9 miljoner kronor, 2: 2r2 miljoner kronor, 1b: 1r1 miljoner kronor och 2b; 1r2
miljoner kronor enligt uppskattad kostnad för löner, personalomkostnader och förmåner, samt
arbetsplats, telefon, IT för 10 politiska sekreterare minus avdrag för kostnad för utgående tjänst som
assistent åt de förtroendevalda. Den uppskattade kostnaden är ganska grovt räknat och kan komma att
bli lägre beroende på mandatfördelning, samt att kostnad gällande arbetsplats, [T och telefon kan bli
lägre beroende på antal politiska sekreterare som anställs.
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Utredningsrapporten tar även översiktligt upp andra möjliga konsekvenser av
sekreterare som demokratiska aspekter.

et

inlörande av politiska

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att politiska sekreterare införs för att bistå fötroendevalda
i
Nynäshamns kommun för mandatperiod 2oLB-2022 med staft snarast möjligt efter slufligt
valresultat av
kommunfullmäktigevalet 2018. Förvaltningen föreslår att modell 1, z, tO äilär 2 b gällanåe fördelning
av
politiska sekr-eterare mellan partier efter erhållna mandat i enligt förilag orun ,ntul.
Vidare föreslås att förslag till bestämmelser om politiska sel«eterare som gäller bland andra
fördelning
bland partier, löner och qllmänna villkor enligt förslag bilagd sist i utrednin-gsrappoden (beslutsunderlag).

i{
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Beslutsunderlag
Rapport utredning om politiska sekreterare

Bilaga
Synpunkter om utredningen från Sorundanet Nynäshamns kommunparti 201.7-lZ-77

Skickas

till

Gruppledare i kommunfullmäktige
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Utnedmflnlg orTn po[[tflska seknetenane
i Nynäshamns kommun

Om fullmäktige beslutar införa politiska sekreterare i kommunen föreslås införandet ske en

Sammanfattning

efter valet i september 2018.

Den senaste tiden har det blivit vanligare bland kommuner och landsting att anställa politiska
sekreterarare som biträder de förtroendevalda i det politiska arbetet. Nynäshamns kommun tillhör
den majoritet av kommuner som inte har politiska sekreterare.

I en överenskommelse om valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Liberalerna,
Miljöpartiet de gröna och Vänsterpaftiet i Nynäshamns kommun 2016-2018 ingick att tillsätta en
utredning om politiska sekreterare. Anledningen till att utredningen efterfrågas ären upplevd ökad
belastning på de ledande förtroendevalda. Kommunstyrelseförvaltningen uppdrogs av
kommunstyrelsen i april 2017 att utreda om politiska sekreterare bör införas samt förutsättningar för
ett införande av politiska sekreterare i Nynäshamns kommun.
Utredningsarbetet har genomförts av en utredare på kansliavdelningen under hösten 2017.
Avstämningar med såväl utredningens styrgrupp (kommunstyrelsens arbetsutskott) som
referensgrupp (kommunfullmäktiges grupptedare har ägt rum. Vid dessa avstämningar har
utredningen fått synpunkter och förslag som har pekat ut riktningen för utredningen.
Enligt kommunallagen 4 kap. 3O-31 §§ får kommuner och landsting anståilla politiska sekreterare att
biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Övriga bestämmelser är upp till kommunerna
själva att bestämma. Däför har utredningen undersökt hur andra kommuners bestämmelser och
erfarenheter av politiska sekreterare.
Förslag till modeller för Nynäshamns kommun har tagits fram med utgångspunkter i några andra
kommuners rnodeller. Förhållanden som antal mandat i kommunfullmäldige/kommunstorlek och
genomsnittsinkomst har vägts in vid anpassning till modeller som passar för Nynäshamns kommun'
När det gäller lön för politiska sekreterare bör den ha sin utgångspunkt från riksdagsmannaarvodet'
Lön för en heltids§änst politisk sekreterare föreslås vara antingen 0,45 procent (modell 1, 1b) eller
50 procent (modell 2, 2b) av en riksdagsledamots arvode per månad.
Förslagen till modeller utgör underlag till beslut om ett eventuellt införande av politiska sekreterare
Nynäshamns kommun.

i

Allmänna villkor bör i stort följa de villkor som gäller för tjänstemän i kommunen med undantag när
det gäller minsta tjänstgöringsgrad, arbetstid och lagen om anställningsstöd i enlighet med
kommunallagen.
De politiska sekreterarna föreslås organisatoriskt vara knutna till kommunstyrelsens kansli och att
arbetsgivaransvaret läggs på kanslichefen.

Ett införande av politiska sekreterare innebär en beräknad ökad kostnad för kommunen enligt
följande med modell: 1l 1,9 miljoner kronor, 2: 2,2 miljoner kronor, lb: 1,1 miljoner kronor och 2b:
1,ä miljoner kronor enligt uppsliattad kostnad för löner, personalomkostnader och förmåner, samt
arbetsplats, telefon IT för 10 politiska sekreterare minus avdrag för kostnad för utgående tjänst.
Den uppskattade kostnaden är ganska grovt räknat och kan komma att bli lägre beroende på
mandå*ördelning, samt att kost-nad gällande arbetsplats, IToch telefon kan bli lägre beroende på
antal politiska sekreterare som anstiills.
Utredningen behandlar även andra möjliga konsekvenser av ett införande av politiska sekreterare
såsom demokratiska aspekter.
Utredningens behandling i kommunfullmäktige planeras till våren 2018. Kommunen bör besluta om
bestämmelser för politiska sekreterare som gäller fördelning bland partier, löner och allmänna
villkor. Ett förslag till sådana bestämmelser biläggs utredningen.
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Bakgrund
I en valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och
Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun 2016-2018 överenskoms att tillsätta en utredning om politiska
sekreterare. Enligt överenskommelsen skulle Vänsterpartiet vara med och påverka direktiv till den
parlamentariska utredningen. Vidare skulle utredningen vara klar senast i januari månad 2018.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 april 2017 att uBpdra åt kommunstyrelseförvaltningen att
utreda om politiska sekreterare bör införas samt förutsättningar för ett införande av politiska
sekreterare i Nynäshamns kommun.

Genomförande och tidsplan
En utredning har genomförb i huvudsak i enlighet med projektdirektivet och redovisas i den här
rappoten. Rapporten beskriver förekomst och erfarenhet av politiska sekreterare i andra
kommuner, ekonomiska och andra förutsättningar för att införa politiska seketerare i Nynäshamns
kommun. Vidare ger rapporten att förslag på modeller för politiska sekreterare och drar slutsatser av
utredningen, Att redogöra för möjliga alternativ till politiska sekreterare, vilket bland annat ingick i
p§ektdirektivet, har strukits då det inte har efterfrågats av varken styrgrupp eller uppdragsgivare,

Utredningsarbetet har genomförts under ledning av projektledaren/rapportförfattaren samt en
styrgrupp bestående av kommuns§relsens arbetsutskott. Referensgruppen består av gruppledare
från samtliga partier i kommunfullmäktige. Avståimningar med såväl styrgrupp och referensgruppen
har ägt rum vid kommunstyrelsens arbetsutskott 11 oktober 2017 samt en gruppledarträff den 9
november 2017. Vid dessa avstämningar har utredningen fått synpunkter och förslag som har pekat
ut riktningen för utredningen. Det har vidare kommit in en skrivelse med synpunkter via mejl från
Sorundanet Nynäshamns kommunpafti den 17 december 2017.
För

att beskriva några exempel på andra kommuners erfarenhet av politiska sekreterare har kontakt

tagits med tiotal kommuner.
Utredningen ska vara klar senast 31 januari 2018 och behandling i kommunfullmäldige planeras till
25 april 2018. Om fullmäktige beslutar införa politiska sekreterare i kommunen föreslås införandet
ske en tid efter valet i september 2018,

Målgrupp och avgränsningar
Målgruppen är förtroendevalda i Nynäshamns kommun och kommunfullmäktige.
Utredningen ska se över förutsättningar för att införa politiska sekreterare och om politiska
sekreterare bör införas i Nynäshamns kommun. Politiska sekreterare utgör en resurs för de
förtroendevalda och har tidigare finanslerats genom partistödet.
Den här utredningen behandlar inte partistödet. Utredningen behandlar inte heller kommunens antal
eller fördelning av förtroendevaldas uppdrag eller de förtroendevaldas beståimmelser om arvoden.
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Politiska sekreterare i den kommunala organisationen
Den senaste tiden har det blivit vanligare bland kommuner och landsting att anställa politiska
sekreterarare som biträder de föftroendevalda i det politiska arbetet, Av statistiken framgår att det
är vanligast bland Stockholms läns kommuner där 19 av 25 har politiska sekreterare och bland
större kommuner i landet. l-io kommuner med invånare under 50 000 i Sverige har politiska
sekreterare under mandatperioden 2014-2018 enligt SCB:s uppgifter.

Bakgrunden till detär att den kommunala politikens villkor'har förändrats under senare år.
Uppdraget som förtroendevald har blivit mer krävande, mer komplex och antal uppdrag har ökat. De
allt fler uppdragen har koncentrerats till färre antal förtroendevalda.l En annan faktor till ökningen
kan delvii varaatt politiska sekreterare ibland är en del av koalitionsförhandlingar efter valen där
mindre partier har erbjudits en sekreterarpost för att stödja majoriteten.

.
.

till motioner, remisser, interpellationer, frågor, reservationer,
pressmeddelanden, artiklar, insändare, tal, inlägg i sociala medier.
Skötaomvärldsbevakning.

Ge underlag

Arbetsuppg ifter för utredare eller motsvarande tjänstemän

.
o
.
.
r
.
.
.

:

s

Arbeta med olika utredningsuppdrag och skriva rapporter/tjänsteskrivelser'
Bereda och handlägga arenaeri titt nämnd, vilket innebär att bereda skriftliga svar på
motioner, medborgarförslag och remisser.
Vid beredning av 5rönden ingår att ta fram statisti( inhämta materiäl och kunskap från
andra myndigheter och organisationer, samt att bearbeta och analysera material.
Vara projektledare för längre utredningsuppdrag.
Delta i effektivisering och utveckling av verkamheten.
Vara delaktig i mål- och budgetarbetet.
Bistå i den dagliga verksamheten.

Systemet med politiska sekreterare infördes 1983 i den ursprungliga lagen om politiska sekreterare2
som ett resultai av ökande arbetsbörda för de föftroendevalda. Ungefär motsvarande regler infördes
i kommunallagen3 1991. Syftet bakom beståimmelserna är främst att avlasta kommunal- och
landstingsråd en del av deras politiska arbete och därmed förbättra deras arbetsvillkor. Med
uttryckei "biträda de förtroendevalda" avses att markera att de politiska sekreterarna ska ses om en
kompletterande resurs för de förtroendevalda. De kan användas som biträden åt enskilda
förtroendevalda- till exempel ett kommunalråd - eller åt ett paftis förtroendevalda som grupp.

Kommunallagen

Förtroendevalda i kommuner som har politiska sekreterare anser att det är ett bra stöd för till
exempel kommunalråd som har många stora frågor att hantera.

31 § Politiska sekreterare får inte anstiillas för längre tid än till utgången av det år då val av
fullÅäkige förrättas nästa gång i hela landet. Lagen (1982:80) om anställningsskydd skall inte

Kommunallagens bestämmelser om politiska sekreterare anges i 30-32 §§. Övriga bestämmelser
gällande politiska sekreterarare är det upp till varje kommun att besluta om'

tillämpas för dem.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter för politiska sekreterare liknar i flera fall de som tjänstemän med utredande och
adminisiiaiiva utför ien kommun. Skillnaden mellan politiska sekreterare och vanliga tjänstemän är
att de sistnämnda hjälper ett politiskt organ i sin helhet, inte ett visst pati, Dessutom är
arbetsuppgifterna för politiska sekreterare mer av politisk karaktiir. Arbetsuppgifter för politiska
sekreterare och tjänstemän med utredande uppgifter definieras nedan.
Arbetsuopoifter för oolitiska sekreterarela
Grundläggande är att bistå de föftroendevalda med förekommande uppgifter av politisk karaktär
som att:

.
.
.
.
.
o
r

Förekommandeadministrativauppgifter.

Kommunallagens bestämmelser om politiska sekreterare lyder:

30 s Kommuner och landsting får anståilla politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det
politiska arbetet.

32 § En politisk sekreterare har rätt till den ledighet från sin ansuillning som behövs för
tjänstgöringen.
Med hänsyn till de politiska sekreterarnas särskilda stiillning och arbetsuppgifter är det inte lämpligt
att de ingår i den vanliga kommunala tjänsteorganisationen. De bör ansvara direkt inför den eller de
förtroendevalda som dä har till uppgift att biträda. Politisk sekreterare kan som annan anställd med
enkel majoritet kallas att närvara vid nämndsammanträde.6 Vissa kommuner har fattat ett generellt
beslut om att politiska sekreterare får delta vid nämndsammanträden när de är i tjänst,

övriga bestämmelser gällande politiska sekreterarare är det upp till varje kommun att besluta om.
flerJkommuner ingår bestiimmelse om politiska sekreterare i reglementet för förtroendevaldas
arvoden och villkoi, Andra kommuner har fattat särskilda beslut inför varje mandatperiod om
fördelning, löner och villkor vid anställning av politiska sekreterare,

Planera möten.
Sköta den/de förtroendevaldas almanacka/almanackor.

Administrativa uppgiftertillhörande uppdraget'
Ge politiska inspel vid yttranden, remisser, politiska debatter.
Medverka vid den politiska beredningen av ett ärende,
Informera partigrupper och partiorgan.
Samordna.

1

Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5
Lag (1983:365) om politiska sekreterare i kommuner och landsting'
Kommunallag 1991:900, 4 kap, 30 §
4 Enligt förarbäten till lagen om politiska sekreterare och uppgifter hämtade från andra kommuner.
2

3
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)

)

s Enligt Nynäshamns kommuns annonsering
6 Enligt 6 kap. 19
kommunallagen

av sådana tjänster.

§

)

)
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I

Erfarenheter från andra kommuner
att få en bild av politiska sekreterare har utredaren samlat in uppgifter från tio kommuner i olika
storlekar, Nedan redogörs för några av dessa kommuners bestämmelser och erfarenheter av

För

politiska sekreterare.

Huddinge kommun (107 538 invånare):

I Huddinge kommun är samtliga patier som har mandat i fullmäktige berättigad en andel politisk
sekreterare. Huddinge kommun har för mandatperioden 2015-2018 beslutat om en fördelning av
andel politisk sekreterare mellan partierna som innebär att till exempel partier med 1-3 mandat
erhåller 0,5 andel och partier med 10-11 mandat 1,3 andel.
Lönen för en heltidstjänst motsvarar 55 procent av kommunalrådsarvodet (68 536 kronor år 2015),
vilket blir 37 694 kronor år 2015. Icke utnytuat löneutrymme ackumuleras och kan utnyttjas av
respektive pafti senaste, dock endast under innevarande budgetår. Partierna kan också tillsKiuta
egna medel för att utöka sin resurs om de så önskar.

I Huddinge kommun är de politiska sekreterarna organisatoriskt knutna till kommunsryrelsens kansli,
i andra kommuner är de knutna till HR-avdelningen. I Huddinge kommun anställs de formellt efter
förslag från respektive partis gruppledare av chefen för kommunstyrelsens kansli.

parti som i Österåker kommun innebär större
Att politiska sekreterare även anställs av respeKive
själva anstiiller politiska sekreterare'
pattierna
orn
ftiii
flexibititet i fråga om urn"t tia, uifitoi o.n
inte
Enligt styrgrupp och referensgrupp är det
Vidare innebär det lägre kostnaåäi'iåir,or*rn"n.
inte ha
politiska iekretåaie via partierna då partierna
Xo,nrrn"utt'uniäiii
Nynäshamns
för
aktuellt
resurser för detta.
Motala kommun (43 258 invånare)
alla oartier får oavsett antal mandat i
I Motala kommun får ett parti äåcile en fastställd andel sg1
33
20 o/o av en heltidstjänst vars.lönenivårtgör
mandat.
en
andet
och
fultmäktige
s o/o av en heltids§änst (1 650
t.*i."'iiliagöii"i'is..'9.1s.-'"mye
(6
kronor)
600
000 kronor
För ett pati .som har tre mandat i
kronor) för varie mandat partl;i;;;Gffi;tiullmäktige'
för en politisk sekreterare.
i
ersättning
kronor
iso
+
+
öiö=rr
fullmäktige blir det 6 ooo

., *;;tö;;';ft;;

Erfarenheter - röster om politiska sekreterare i kommuner
politiska s+leterare' Efter valet fick
Kumla är den minsta av Oe foÅmuner som har

(S) en politisktjänsteman på heltid,till sitt
kommunstyretsens ordförande'Katä;idilr;;d
är etlstort stöd då hon skriver insändare
."i.råto*"
tå"'"åä'p"riti.t
ar
förfogande. Enligt Katarina
uppdrag'
olika
för
henne
oih d'"Uuttuttif,fär och förbereder
i Huddinge.kommun och ordförande för
Katharina Wallenborg, före detta kommunalråd
partierna'
ar til rtä" 1;atn för kommunalråden och
p"tiäk;'ä;i;;årå
att
anser
Drewikenpartiet,
sker med väliarna och övrisa
dialos
till-ati
se
rf.u
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Enligt henne är de en tänk
ring"n och samarbetet med paftiets medlemmar
invånare. Dock gäller o"t utt tånääg ä[ niiunt
måste fungera bra och vara regelbundet'

p.riä;ä;iir;;ir'r

Botkvrka kommun (90 675 invånare)

I Botkyrka kommun motsvarar en heltidstjänst som politisk sekreterare 37 724 kronor per-månad.

Samtliga partier har en politisk sekreterare, det parti som har flest mandat (23) har två på heltid och
det parti som har lägst mandat (3) har en på 50 procent och övriga partier har fått politiska
37 724 kronor per månad för en
sekreterare motsvarande en heltidstjänst. Ersättningen
heltidstjänst år 2017, Uppräkning av månadslön görs i januari enl. den genomsnittliga procentuella
höjningLn för tjänstemän i kommunen från föregående år. Skulle Botkyrkas modell appliceras pä
ruynäs[amns kommun skulle den blir betydlig mer kostsam än enligt de modeller som räknas på i
avsnittet Modell och uppskattad kostnad.

*

Ekerö kommun (27 400 invånare)
Ekerö kommun sätts lönen för en heltidstjänst till max 36 000 kronor per månad + PO år 2015. De
partier som i kommunfullmäKige har mandat från 2 mandat har rätt att låta kommunen anställa en
politisk sekreterare på respektive procentsats från 15,38 till 100 procent. Det finns 7 politiska
sekreterare i kommunen på deltid efter mandatfördelning.

I

Österåkers kommun (43 290 invånare)
o/o av
Både partier och kommunen kan anställa politiska sekreterare. Varje mandat genererar 6,60
arvodet från en rikdagsledamot, vilket blir 4 210 kr i år, per månad och kommunen utbetalar
administrativt stöd till utsedd födroendevald. När omfattningen är 40 procent eller mer är det
kommunen som anställer. För övriga paftier som inte uppnår 40 procents resurser i form av politisk
sekreterare anställer padierna själva. Partierna anstiiller "politiska sekreterare" och får för det
ersättning utbetalt från kommunen för att på egen hand anställa sådana. Dessa är inte politiska
sekreterare i lagens mening då de inte är anställda av kommunen. Det är upp till varje parti att
inrätta eventuell tjänst som politisk sekreterare och bestämma anställningsvillkor avseende lön och
arbetstid. Om Österåkers modell som används när kommunen anställer appliceras på Nynäshamns
kommun där samtliga patier har 41 mandat skulle den uppskattade totalkostnaden bli L72 6Lo
kronor per månad eller 2 071 320 kronor per år exklusive kostnader för IT, kontor och telefon.
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Enkans|ichefienmedelstorkommunmedmerän5politiskasekreterarepåpekarattdetärmycket
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Lönemodeller
ErsättningenförpolitiskasekreterareVarierarmellan2500okronoroch400ookronorpermånad
;rfarenhe! arbetsbelastning' arbetsort' ekonomi
för en heltidstjänst. variatione"n"iJi; på il"tttid,
samt förväntade arbetsuPPgifter'

Mindrekommunersomharpolitiskasekreterarehar.iregel-mellanentillfemsådana.omdessahar
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ä';ä;"idi ;i
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Lönenberäknaspåolikasättiolikakommuner.Mångakommunerharförmandatperiodenfastställt
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J

IvissakommunersomHaningekommunharutöVerp-olitisksekreterareeftermandattilldelasextra
otdfö'und" och oppositionsråd' Månsa andra
Dolitiska sekreterarresurser;iil"d;;;;ry;;i'ånt

ko*rnrnut har inte har några sådana tillägg'
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olika former av ledighet, företagshälsovård, personalförening, löneberäkning och utbetalningar,
kostnader för gym, friskvårdsbidrag, uppvaktningar med mera.

Modell och uppskattad kostnad
Under avstämningar med styrgrupp och referensgrupp gjordes klart att det är kommunen som ska
stå för anställningen av politiska sekreterare enligt lagen om politiska sekreterare.
Beroende på vilka modeller för inrättande av politiska sekreterare som väljs avseende ersättning och
villkor blir kostnaderna därefter.

Avdrag från kostnad för politiska sekreterare
från u[pskattad kostnad från politiska sekreterare vid ett införande av politiska sekreterare kommer
att kunna dras personalkostnader för en tjänst som assistent åt de förtroendevalda då dessa
arbetsuppgifterkommer att ingå i politiska sekreterares arbetsuppgifter. Årskostnaden som kommer
att kunna äras av från kostnader för pol1iska sekreterare är ca 700 000 kronor enllgt
beräkningsmodell med lön x 1,75 för personalomkostnader och övr. löneförmåner ((33 300
kr/månad*1,75)* 12 månader).
Förslag till modell för politiska sekreterare i Nynäshamns kommun
Utredningen har beaktai flera kommuners modeller för politiska sekreterare och har valt ut några
kommunär att jämföra med för att hitta rätt modell för Nynäshamns kommun'
Vid val av modell för lönenivå för politisk sekreterare bör hänsyn tas till genomsnittsinkomsten för
invånare i kommunen. Vidare bör vid val av modell för andel politiska sekreterare stämma överens
med kommunens antal mandat i kommunfullmäktige, vilket grundar sig på storlek i invånarantal'
Nynäshamns kommuns snittinkomst 286 129 kronori ligger lägre än Haninge, Huddinge och Tyresö
kommuner. Antal mandat är högre i jämförelsekommunerna, 61 i Haninge och Huddinge, 51 i
Tyresö mot 4l mandat i tUynasilamn. Med hänsyn till det och till genomsnittsinkomst.bör modellen
fdr Nynäshamns kommun innebära färre andelar politiska sekreterare än ijämförelsekommunerna.

parti efter
Det har tagits fram två varianter av beräkningsmodeller för andel politisk sekreterare.per
och
Huddinge
från
utgår
modeller
Dessa
t
och
2.
politiska
modell
för
sekreterare,
mändat
erhållna
Haninge kommuners sådana som har omvandlats för att anpassas till Nynäshamns kommuns
och
förhålånden enligt ovan. Flera andra kommuner har liknande modeller som till exempel Ekerö
Botkyrka kommun. Haninge och Huddinges modeller passar bättre än övriga att omvandla till
Nynäshamns kommuns förhållanden avseende jämförelsefaktorerna ovan'
Då Nynäshamns kommuns arvodesregler utgår från riksdagsledamöters arvode förslås att den
beräkningsgrunden är densamma näidet gäller lön för politiska sekreterare. Arvode för
riksdagsfldämöter är för närvarande 65 40b kronor i månaden (från och med 2017-11-01)'
När det gäller lön för en heltidstjänst har hänsyn tagits till att ge-nomsnittsinkomsten i Nynäshamns
procent
kommun är betydligt lägre an Huddinges och Haninges, som i båda fall motsvarar 55
heltid
respektive sO pio.ät u-, kommunalråäens arvoden. Lönen i modell 1 och 2 nedan för en
för
motsvarar 45 eller 50 procent av riksdagsmannaarvodet per månad, vilket är något lägre än
såväl en heltid politisksekreterare iHudlinge kommun som motsvarande i Haninge kommun.

har
För att kunna ta fram en uppskattad totalkostnad för kommunen för politiska sekreterare
följande beräkningsmodelliågiS fram utifrån förslag från kommunens HR-avdelning: bruttolön x
1,i5 för lön, persänalomkostiader (po), samt övriga löneförmåner (exklusive ko_stnader för IT, lokal
ålh t"rcronj.'m"d övriga löneförmåner iörutom Po menas till exempel sjuklön, löneutryllnad vid

Beräknino av månadskostnad i tabellerna nedan:
procent politisk
Modell 1: lön 0,45 x 64 500 kr (rikdagsmannaaruode)= 29 025 kr x antal erhållna
sekreterare xL,75o/o (PO + övriga löneförmåner) =y.
Modell 2: lön 0,50 x 64 500 kr (riksdagsmannaarvode)=
sekreterare xL,75o/o (PO + övriga löneförmåner) =y'
Modell 1
Modell 1 tar sin utgångspunkt från Huddinge kommuns modell omvandlad till Nynäshamns _ .
och därmed har ftirre
t<ommuns förhålla;dd.'Eft"rrom Nynäshamns kommun är en be§dligt mindre
förtroendevalda än Huddinge har andelen politiska sekreterare harjusterats ned nägot.

lägst 15 procent
Samtliga partier får andel politiska sekreterare efter antal mandat i fullmäktige från
i qansigOringsgrad vid minst 1 mandat och högst 100 procent för 9 mandat och uppåt.

Modell 1
Pol.sek.

Mandat

Uppskattad kostnad inkl.
PO m.m,x i krlmånad

Lön i kr/månad

iolo

t-2

159

7 6t8
t7 778

4 353

L5o/o

t0

3-4

35o/o

5-6

55o/o

15 964

27 937

7-B

75o/o

2t 769

38 095

1000/o

29 025

50 794

290o/o

BT 270

t42272

9Totalt

-

Ovriq-d löneformåner exkl. IT, arbetsplats och telefon
lön,
tön, pO o.n övriga

I appliceras på Nynäshamns kommun med utgångspunkt från 2014 åIs _procent för
mandatfördelning i fullmäktige blir andelen politiska sekreterare totalt max 4,2 eller 420
samtliga partier som har 41 mandat tillsammans enligt tabell nedan'

om modell

Modell

l applicerad

på 2014 års mandatfördelning i Nynäshamns kommun
Pol. §ek. i

)

inkl. PO rn"na.x

Anjlal mamdat

Socialdemokraterna (S)

11

100%

Centerpartiet (C)

2

L5o/o

7 618

Liberalerna (L)

3

35o/o

t7 778

Kristdemokraterna (KD)

1

Miljöpaftiet (MP)
Moderaterna (M)

10

Pensionärspartiet (PP)

1

J

Enligt SCB år 2015
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Uppskattad kostnad

Parti

Sorundanet (SN)
7

32 7oo kr x antal erhållna procent politisk

)

216

o/o

l«r/månad
s0 794

L5o/o

7 618

35o/o

L7 778

100o/o

50 794

15o/o

7 618

35o/o

t7 778

4

Vänsterpartiet (V)

3

4t

Totalt
x lön,

PO och

L7 778

35o/o

35%

20 079

42Oo/o

215 583

övriga löneförmåner exkl. IT, arbetsplats och telefon

Uppskattad kostnad enligt modell 1 för politiska sekreterare skulle uppgå till 2 586 996 kronor per år
(exkl. arbetsplats, IT och telefon) under förubättning att samtliga partier utnyttjar sin andel
politiska sekreterare för mandatperioden det året.

x lön,

PO och

övriga löneförmåner exkl. IT, arbetsplats och telefon

Enligt modell 2 skulle kostnaden för politiska sekreterare uppgå till 29L8 448 kronor per år under
förutsättning att samtliga paftier utnyttjar sin andel politiska sekreterare för mandatperioden det

året.
Uppskattad årskostnad enligt modell 1 blir efter avdrag för tjänst som utgår enligt ovan (700 000 kr)
1 886 996 kronor enligt modell 1 och 22t.8 448 kronor enligt modell 2, exklusive
kostnader för IT, telefon och dator.

Modell 2
Modell 2 har sin utgångspunkt i Haninge kommuns modell när det gäller fördelning politiska
sekreterare i procent efter mandat. Modellen har färre mandatintervaller för resurser i politiska
sekreterare om 25, 50, 75 eller 100 procent, Modell 2 har precis som modell 1 anpassats till
Nynäshamns förhållanden jämfört med Haninges, vilket bland annat innebär en anpassa lönenivå
som ligger något lägre än Haninges. Lönemodellen är 50 % av riksdagsmannaarvodet x erhållna
procent politisk sekreterare.

Vid en jämförelse mellan de två modellerna ovan ärdetsom skiljerdem åtandelen politisk
sekreterare, fördelningen efter mandat och löner. Modell 2 är något enklare att överblicka med
mindre variation mellan antal procent politisk sekreterare och färre mandatintervaller medan modell
1 ger en mer precis procentuell resurs efter mandatjämföft med modell 1. Modell 2 har fördelen ur
ett arbetsmiljöperspektiv att den minsta tjänstgöringsgraden för politisk sekreterare motsvarar 25
procent. Kosinaderna för de två modellerna innebär en skillnad på 331 450 kronor enligt 2014 års
mandatfördelning.

Modell 2

Modeller med halverad andel politiska sekreterare

Mandat

Pol.sek,i

o/o

Som vi sett ovan innebär modell 1 och 2 ökade kostnader på uppskattningsvis 1,9 eller 2,2 miljoner
kronor per år, exklusive kostnader för IT, telefon och dator enligt dagens förhållanden. En halvering
av antal procent som varje padi får i form av politiska sekreterare och applicerar det på modell 1
och 2 för att få en lägre totalkostnad visas i tabellerna I b och 2 b nedan.

cirka kostnad inkl, Po m.m,*
Lön i krlmånad i krlmånad
8

1-3

2s%

175

14 306

4-6

so%

16 350

28 612

7-9

75o/o

24 525

42 919

10-

100o/o

32 700

s7 225

8L 750
250%
Totalt
x lön,
lön, PO och övriga löneförmåner exkl' iT, arbetsplats och telefon

Lön för modell 1 b nedan är beräknad på samma sätt som modell 1 ovan: 0,45 x
rikdagsmannaarvodet) x antal procent politisk sekreterare och uppskattad kostnad är lön
Applicerad på dagens mandatfördelning skulle uppskattad årskostnad uppgå

t43 062

Modell 2 applicerad på 2014 års mandatfördelning i Nynäshamns kommun

Antal rirandät

Fol. sek, i

o/o

Cirka [(ostnad ink!. PO
rn.in.t i kn/rnånad

100o/o

57 225

25o/o

14 306

Socialdemokraterna (S)

11

Centerpartiet (C)
Liberalerna (L)

2
3

25o/o

14 306

Kristdemokraterna (KD)

1

25o/o

14 306

Miljöpartiet (MP)
Moderaterna (M)

3

25o/o

14 306

10

100o/o

57 225

Pensionärspartiet (PP)

I

25o/o

14 306

Sorundanet (SN)

3

25o/o

14 306

Sverigedemokraterna (SD)

4

500/o

28 612

Vänsterpartiet (V)

3

Totalt

4t
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till 1 279 992 kronor

enligt modell 1 b.

Om modell 2 appliceras på Nynäshamns kommun med utgångspunkt från 2014 års
mandatfördelning i fullmäktige blir andelen politiska sekreterare totalt max 4,25 eller 425 procent för
samtliga paftier som har 41 mandat tillsammans enligt tabell nedan'

Parti

x 1,75.

25o/o

14 306

425o/o

243 204

I

b halverad andel pol,sek.

Mandat

Andel pol.sek, i

Modell

o/o

Cirka kostnad inkl. Po
m,m,x i kr/månad

Lön i

kr/månad

3 810

,5o/o

2 177

3-4

77,5o/o

5 079

B 8BB

5-6

27,5o/o

7 982

13 968

1-Q

37,5o/o

10 BB4

t9

9-

50,0olo

14 513

25 398

140,00/o

40 635

7l

t-2

Totalt

7

047

Med modell 2 b applicerad på dagens mandatfördelning i tabell nedan skulle uppskattad
årskostnad uppgå till 1 459 128 kronor.
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En total årskostnad per person för IT, arbetsplats och telefon enligt skattningar ovan blir cirka
47 550 kronor per person och år. Om vi antar att det anställs en politisk sekreterare per parti blir en
uppskattad årskostnad 475 5O0 kronor för 10 politiska sekreterare. Beroende på antal partier som
erhåller mandat i fullmäktige, eventuella samarbeten mellan partier om att gå samman om en
politisk sekreterare, samt om dessa delar arbetsplats kan göra att kostnaden för framför allt IT och
arbetsplats blir lägre. Men det går inte att frångå att kommunen ska erbjuda alla anställda en

Modell 2 b halverad andel Pol. sek'
Mandat

Pol.sek,i

Cirka kostnad inkl'
PO m.m.x i

LöN i

o/o

krlmånad

7-3

1-2,50/o

4-6

25;Oo/o

kr/månad

4 087

I

175

14 306
21 458

7-9

37,5o/o

12262

10-

50,00/o

16 350

28 612

L75,0%

40 874

71,528

Totalt

arbetsplats.

7 152

Total uppskattad årskostnad för politiska sekreterare enligt de fyra modellerna inklusive alla
kostnader, samt enligt beräkning ovan blir efter avdrag (700 000 kr):

Modell

Omfördelning av ersättningen för politisk se,!r9!9r.afe .

.
det årliga beloppet för politisk sekreterare
Det är vanligt i många kommunår utt"påtU"*u^far fördela
omfördelningsrätten
omfördelningsrätt.
kailad
så
en
ti**riräå[tigå, ryåarigu
kan
åller anställningsgraden för en politisk sekreterare,
innebär att antalet politiska ,.xr"t

.ril;toffi;,
iåri

variera över mandatperioden.

Detföreslåseftersynpunkterfrånreferensgruppenattp-aftiemaskagesomfördelningsrätt'Dock
över hela mandatperioden och.att de
anser sorundanet att det p"liiri; urb"teaika'bedrivas
ett valår. För att underlätta
exempel
till
rcn."ntr"ru
inieili

politiska sekreterarnas arbete
ifa åvisera. perio&serinqens fördelning av sin ersättning
budgetering föresläs vidare
Belopp säm är sparat från tidigare år ska
för potitisk sekreterare under ;d;;;";;;q;å.iperiodån.
inte räknas upp med den proceniuella ökningen av riksdagsmannaarvodet'

"tt'r"äp"[i

beloppen för politisk sekrele.rar: i.1fte att
Det förslås att wå eller flera partier får lägga samman
respektive parti kan fördela sin totala
att
föreslås
omfördela anställningarna rn"iiånliglViäåi"
personer'
wå
politiska sekreterutÅurt till maximalt
med en tjänstgöringsgrad under40 procent
Modellerna ovan med anställning av politisk sekreterare
på 4ö proient som kommunen normalt
per månad innebär ett ,na"niäääri'åån t,änstgöringsgrad
om anställningen är längre än tre
rekr-eterare
piitist
å
råi
r..-äoiri
undantaget
tiilämpar.

sett

månader.

Kostnad för IT, arbetsplats och telefon
erbjudande om arbetsplats i kommunens
Det bör i anställningen ni, poritirr äLterare ingå ett
o.t"' o*igt som erbjuds q?Tt"*äl
stot
utrustnin;;å"t-;;ilrb"rö
innebär
tokaler, vitket
och kan innebära att flera personer
arbetsplats
öåi
["två"rlrrt.n
r"Åmunhuset.
och telefon enligt.. ,
support
inktusive
dator
"iuäääråäi
v,aurå
oJåiöd Å vtå i tokalerna.
"io:ro-,
kosiÅad för en arbetsplats är här beräknad
överenskommelse mea aroetfrv"aä.iäs. uppskattad
grov uppskattning.
kanstiavdeiiinsen har pär person, vilket är en

Td

;Ä;il;;td ;;,

EnberäknadårskostnadförlT,arbetsplatsochtelefontedömsförenpolitisksekreteraremotsvara
iT-kostnad ingår en dator, användarkonto. ITdito för en rjänsteperson i d;;;;-h;;;. i Låramaa
rarnat tillägg för ett extraprog,ram (1200
n
ett
iamt
support och de program

5;';ä;ilrgår

av en mobiitelefon och surf 2GBlmånad
kronor per år). Telefonkostnåää. l"rUii hasingavgift
rafikkostnader (1200 kronor per år)'
enligt normalstandaro I r<omä]r]ie;;;

'il;k;fuä
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Uppskattad tota! årskostnad, kr

1

2362496

2

2 693 948

1b

1 055 492

2b

L234 628

Kostnaden ovan en qrov uppskattninq och kan komma att bli lägre beroende på mandatfördelning
och kostnad gällande arbetsplats, IT och telefon kan bli lägre beroende på antal politiska
sekreterare som anställs,

Allmänna villkor
Anställningstryggheten för politiska sekreterare varierar. Det kan skrivas in i avtal att beroende på
politiska förändringar i kommunen upphör anstiillningen. Som tidigare nämnts får politisk
sekreterare inte anställas längre än utgången av året det år det hålls kommunalval i kommunen.
LAS, det vill säga lagen om anställningsskydd, gäller inte politiska sekreterare.

Förslag till anställnlng
De politiska sekreterarna tillsätts i enlighet med ett beslut som ska tas före fullmäktigevalet. Enligt
beslutet ska de politiska sekreterarna fördelas på visst sätt i förhållande till erhållna mandat. De
politiska sekreterarna är knutna till kommunalråden men är anställda av kommunen.

Förslag till allmänna villkor
Vid anståillning av politiska sekreterare bör kommunen definiera vilka villkor som ska gälla för
anställningen. Det föreslås att allmänna bestämmelser och lokala avtal och riktlinjer som gäller för
anställda i Nynäshamns kommuns centrala förvaltningar inklusive de förmåner som dessa har.
Personalomkostnadspåslaget är i Nynäshamns kommun 39,16 procent för anställda under 67 år
2017. Påslaget kommer att höjas 2018.
Det är det minst administrativa arbetskrävande alternativet. Därtill alternativet med minst risk för att
svårare frågor eller problem angående anställningsförhållanden och förmåner uppstår. Det finns
även möjligheter att välja andra villkor vid anställning av politiska sekreterare.

Arbetstider och arbetsgivaransvar
De politiska sekreterarna ska i stort sätt följa de arbetstider den förtroendevalde denne arbetar för
och en överenskommelse om arbetstider för den politiska sekreteraren träffas lämpligen i samråd
mellan dessa parter. Rätten till övertidsersättning ska inkluderas i lönen. De politiska sekreterarna
har rätt till kompledighet.
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Det är vidare viktigt klargöra vem som har arbetsgivaransvaret vid en anställning av kommunen.
De politiska sekreterarna föreslås organisatorisld vara knutna till kommunstyrelsens kansli, liksom i
Huddinge kommun. Därmed föreslås att arbetsgivaransvaret läggs på kanslichefen vid
kom mu nstyrelseförvaltn ingen.

Analys och möjliga konsekvenser
Nedan redogörs i korthet för möjliga konsekvenser av ett införande av politiska sekreterare'

Vidare föreslås att politisk sekreterare anställs formellt efter förslag från respektive partis
gruppledare av kanslichefen.

Kostnader
Ett införande av politiska sekreterare innebär en ökad kostnad för kommunen mellan 1,1-2,2
miljoner konor beroende på val av modell. Enligt beräkningar ovan är det direkta kostnader för
löner och personalförmåner med mera. Till detta kommer kostnad i arbetstid för att administrera

Arbetsmiljö

anställningarna.

Genom samarbete mellan partier kan man uppnå en högre tjänstgöringsgrad och på så sätt
underlätta en anställning. Ett parti kan också välja hur man över året vill fördela ersäftningen för
politiska sekreteraren oih kan på så sätt komma upp i en högre tjänstgöringsgrad en del av året.
Frågan om en förtroendevald i kommunen samtidigt ska kunna vara politisk sekreterare för sitt parti
har ställts till referensgruppen. De flesta i referensgruppen anser att det bordevara möjligt att ha
båda uppdragen utifrån ati patiet har gjort bedömningen att dessa uppdrag går att förena. Några
gruppledare framför synpunkten att det är tvekamt eller att det inte borde vara möjligt att vara
arvoderad på t00 proients arbetstid som till exempel råd eller ordförande och samtidigt kunna säfta
upp ersättning för arbetstid som politisk sekreterare. Sorundanet och Sverigedemokraterna anser att
man bör hål6isär politiska uppdrag och uppdrag som politisk sekreterare därför att den politiska

sekreteraren ska vara en tjänsteperson'
Utredningen föreslår att partiet i samråd med kanslichef (arbetsgivaren) vid anställning av politisk
sekreterare görs en samlad bedömning där det avgörs vilka andra uppdrag samt uppdragens
omfattning som går att förena med tjänsten med hänsyn till dennes arbetsmiljö.

Eft förslag till utredningen från Sorundanet Nynäshamns kommunpati för att minska kostnaderna är
att kommunen minskar antalet helårsarvoderade förtroendevalda. Den här rapporten kommer inte
att behandla ämnet då det inte ingår i uppdraget.
En politisk sekreterarna bistår en förtroendevald och kan samtidigt ha andra uppdrag. Detta faKum
tillsammans med möjligheter för partiet att välja periodisering och förlägga tjänstgöringen ojämnt
under året kan utgöra risker för den politiska sekreterarens arbetsmiljö.

Demokratiska aspekter

I forskningen finni olika uppfattningar om huruvida de politiska sekreterarna påverkar demokratin
positM eller negativt.
Flera studier av etablerade forskare anser att de politiska sekreterarna påverkar demokratin i
negativ riktning. En av dessa är en forskarantologi i 2014 års demokratiutredning visar att bland
annat politiska sekreterare utövar ett betydande men till stora delar osynligt inflytande i svensk
politik. Enligt forskaren är de politiska seketerarna en del av den växande skaran
policyprofessionella idet politiska systemet. Med policyprofessionella menas personer som inte är
folkvalda politiker eller valda av medlemmarna i de organisationer de arbetar för, utan anställda för
att bedriva politik, De har även titlar som: politiskt sakkunnig, presschef, samhällspolitisk chef,
talskrivare, informatör, kommunikatör och så vidare.s
En studie på kandidatnivå som jämför kommuner med politiska sekreterare med de utan sådana,
visar dockatt politiska sekreterare inte försvagar den kommunala demokratin. Analysen påvisar
istället det motsatta, att de demokratiska mekanismer som analyserats i studien övervägande
återfinns i kommuner med politiska sekreterare.s

Vilka svar man får på frågor som ovanstående beror på val av frågeställnlng, angreppssätt, metod,
teori och genomförande. När det handlar om demokrati är det av stor vikt vad man lägger i
definitionen. Det är svårt att neutralt dra några generella slutsatser av dessa studier hur de politiska
sekreterarna påverkar demokratin i en kommun. Vid ett införande av politiska sekreterare som stöd
åt de förtroendevalda i kommunen, bör man ha i åtanke en av det mest grundläggande för den
representativa demokratin - att mäktkoncentrationen bör bibehållas av de folkvalda. För mindre
partier kan en politisk sekreterar-resurs ha betydelse i den lokala demokratin där
partiorganisationerna ofta är beroende av frivillighebarbete och kan påverka styrkeförhållandena
mellan partierna. Att i den här rappoften kortfattat omnämna den demokratiska aspekten syftar till
att belysa att frågan bör beaktas vid ett ställningstagande till ett införande av politiska sekreterare i
en kommun.

8
e

221

Garsten, Christina. De policyprofessionella och demokratins framtid 2015, SOU 2015:96
Åström, Angelica Kristiansson, Policyprofessionella - ett hot mot demokratin?2016
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Möjliga positiva konsekvenser är att de förtroendevalda blir avlastade i sitt uppdrag. Andra skulle
kunna vara att den förtroendevalda, i och med att kontakt kan ske genom dennes politiska
sekreterare, blir mer lättillgänglig för såväl allmänhet som andra partier och tjänstemän i
kommunen.
Om det inte införs politiska sekreterare i Nynäshamns kommun skulle det kunna innebära att den
upplevda ökade beiastningen för de förtroendevalda leder till andra konsekvenser. Det skulle kunna
innebära konsekvenser för de förtroendevaldas arbetsmiljö/hälsa och eller svårigheter att rekrytera
förtroendevalda till kommunen. Det skulle ockå kunna innebära att man istället för politiska
sekreterare ökar antal eller andelen deltidsarvoderade eller helårsarvoderade förtroendevalda.

Beslut och bestämmelser
Ett beslut om eventuellt införande av politiska sekreterare behöver fattas i god tid innan val 2018
och en ny mandatperiod. Införande sker lämpligen efter 2018 års valresultat med mandatfördelning
i kommunfullmäktige. Vid beslut om införande bör även ingå bestämmelser för politiska sekreterare
som gäller fördelning bland partier, löner och allmänna villkor, Utredningen föreslår att
bestä-mmelser för politiska sekreterare inte ingår i bestämmelserna om förtroendevalda utan hålls
separat då dessa vid ett införande kommer att anståillas av Nynäshamns kommun' Därför biläggs ett
förslaq till sådana bestämmelser.

Bilaga
Nedanstående bestiimmelser för politiska sekreterare i Nynäshamns kommun föreslås:

Bestämmelser för politiska sekreterare i Nynäshamns kommun
Beslutat i kommunfullmäktige 2018-X(-)0(, § X.

l

lnledning

1.1
Kommunen kan, enligt vad som sägs i kommunallagen (1991:900), anståilla politiska sekreterare att
biträda de föftroendevalda i det politiska arbetet.

2 Partiernas rätt

till politiska sekreterare

2.1
Varje parti, som är representerat i fullmäktige, har rätt till politisk sekreterare enligt nedanstående
regler.

2.2
De partier som finns representerar i fullmäktige vid det senaste allmänna valet har partiet rätt till
politisk sekreterare baserat på erhållna mandat enligt nedanstående fördelning. Ersättningen för en
heltidstjänst motsvarar kostnad om 45 procent enligt modeller 1 eller 50 procent enligt modell 2 av
det vid varje tillfälle gällande arvodet for rikdagsledamöter (riksdagsarvodet)10. Med kostnad avses
kostnad för lön exklusive PO-påslag och arbetsgivaravgifter.
Här ska modelt 1, 2, 1 b eller 2b i utredningen infogas i enlighet med beslut i fullmäkh:ge,

2.3
Modellen i punkt 2.2. innebär att respektive parti kan erhålla ersättning för politisk sekreterare per
månad för lägre sysselsättningsgrad än 40 procent, men det gäller inte för anståillningsperioder
kortare än 3 månader.

2,4
Vid anställning av politisk sekreterare görs en samlad bedömning där det avgörs vilka andra uppdrag
samt uppdragens omfattning som går att förena med §änsten med hänsyn till dennes arbetsmiljö.
Bedömningen görs av kanslichef (arbetsgivaren) i samråd med företrädare för respektive parti.

2.5
Rätten till politisk sekreterare får bara räknas för mandat för vilket en vald ledamot är fasbtälld

enligt vallagen (2005 :837),

3 Anställningsmyndighet

Arvode för rikdagsledamöter är från och med 2017-11-01 65 400 kronor i månaden. Arvodet
uppdateras regelbundet.

r0

223

)

)

)

224

3.1

5 Omfördelning av ersättningen ftir politisk sekreterare

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för de politiska sekreterarna. De politiska sekreterarna
anställs formellt, efter förslag från respektive parti, av kanslichefen.

5.1

4.L

Parti får fördela det årliga beloppet för politisk sekreterare över mandatperioden. Med
mandatperiod avses fullmäktiges fyraåriga mandatperiod. Omfördelningsrätten innebär att antalet
politiska sekreterare, eller anställningsgraden för en politisk sekreterare, kan variera över
mandatperioden.

Kanslichefen fastställer lön enligt beräkning som anges punkt 2.2 och övriga anställningsförmåner
för de politiska sekreterarna, efter samråd med företrädare för respektive politiskt parti.

Varje pafti ska i början mandatperioden ftir varje år ävisera periodi§eringens fördelning av erhållen
ersättning för politisk sekreterare i syfte att underlätta budgetering.

4 Liin och övriga anställningsvillkor

Belopp som

är sparat från tidigare år ska inte räknas upp med den procentuella ökningen

4.2

riksdagsmannaarvodet.

De politiska sekreterarna har rätt att delta i de kurser, konferenser och studieresor som
behövs för fullgörande av uppdraget.

Två eller flera paftier får lägga samman beloppen för politisk sekreterare

Kanslichefen beslutar om deltagandet.

syfte att omfördela

anstiillningarna mellan sig.
Respektive pari kan fördela sin totala politiska sekreterarresurs till maximalt två personer.

4.3
Den politiska sekreteraren har rätt till en sedvanligt utrustat arbetsplats i kommunens
förvaltningsbyggnad.

I

utrustningen ingår möbler, dator, telefon och annan relevant arbetsutrustning enligt samma
regler som gäller för kommunens tjänstemän.
Rätten

i

till utrustad arbetsplats gäller för alla politiska sekreterare.

Arbetsplatsen som kommunen ställer till förfogande ska anses vara utgångspunkt för olika
beräkningar av ersättningar med mera.

4.4
Av kommunallagen (1991:900) framgår att lagen (2002:249) om anstiillningsskydd inte
ska tillämpas för politiska sekreterare.

4,5
Av kommunallagen (1991:900) framgår att en politisk sekreterare inte får anställas för längre tid är
en mandatperiod. Här avses fullmäktiges fi7raåriga mandatperiod med stad den 15 oktober det år
då val till kommunfullmäktige ägt rum,

4.6
Samma bestämmelser (AB), dvs. kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor, gäller för de
politiska sekreterarna i tillämpliga delar, De paragrafer som reglerar anståillningsform, arbetstid,
övertid, obel«äm arbetstid, uppsägningstid och turordning och företrädesrätt gäller dock inte.

4.7

I

Nynäshamns kommun är uppsägningstiden för en politisk sekreterare tre månader. Vid
koftare anställning än ett år gäller en månads uppsägningstid.

Uppsägningstiden är ömsesidig för arbetsgivaren och arbetstagaren'
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Västerby 2017-12-17

Januari 2018

Politiska sekreterare
Vi har i våri parti under flera år föreslagit att politiska sekreterare ska införas i vår kommun.l En
anledning är att den nuvarande modellen med arvoderade kommunalråd, nämndordföranden och
oppositionsråd skapar en maktordning där den politiska ledningens resurser vida överskrider den
parlamentariska fördelningen. En annan anledning är att vi bedömer att vår kommun har fler
heltidsarvoderade politiker än andra kommuner inom länet med motsvarande folkmängd.
Ytterligare en anledning är att vi tror att det är bra för ledning, styming och uppföljning av vår
kommuns verksamheten om den politiska organisationen inte blandas ihop med
tjänstemannaorganisationen.
Vi vill också minska antalet heliidsarvoderade politiker till förmån för politiska sekreterare. Vi vill

även utreda arbetsinnehåtl och uppräitta översiktliga arbetsbeskivningar för alla arvoderade
politiska tjänster.
Vi föreslår därför att vår kommun ska ha ett kommunalråd med 100 % tiänst och ett oppositionsråd
med 50 o/o tjänst. Vidare anser vi att varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige ska ha

20 % politisk sekreterare. Vi gör föllande översiktliga bedömning av arbetsinsatsema:

I

kommunalråd - 100% tjänst

ansvarig
Ordförande i Kommunstyrelsen
Högst

Samordning av den styrande

arbete
Totalt
Politisk

1

Se t.ex. Mål-

och budget

koalitionen

25%
25o/o

30%
2Oo/o

1OO%

201 B, sida 37, http://sorundanet.se/201 7-1 1 -06/
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
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Kommunfullmäktige
oppositionsråd - 50% tjåmst

oppositionen
Politisk arbete

20%

Totalt

50%

Samordning av

8 politiska sekreterare - 20%

30%

**r"?,mcNrNGsLrsrA
2018-03-14

Kf§si
Svar på motion om etiska iiktlinjer

tjänst

är

Politisk arbete - för de partier som
representerade i kommunfullmäktige och
inte innehar kommunal- eller

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

20%

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara bewarad.

Ärendet

oppositionsrådspost
160%

1,5 tjänst arvoderas med motsvarande för riksdagsledamot, 63 700 krlmånad,
d.v.s. 1,5 x 63 7OO krlmånad, dvs. totalt 95 599 krlmånad.
1,6 tjänst arvoderas med 50 procent av riksdagsledamotsarvodet,
d.v.s. 1,6 x 31 850 krlmånad, dvs. totalt 50 960 krlmånad.

31 850/månad,

Totalt för kommunalråd, oppositionsråd och politiska sekreterare blir kostnaden 146 559 krlmånad
exkl. sociala avgifter, arbetsplats etc.
Vi anser att det politiska arbetet ska bedrivas över hela mandatperioden och därför ska man inte
koncentrera de politiska sekreterarnas arbete till valår utan arbetstiden bör vara ung. jämnt fördelad
över mandatperioden.
Vi vill hålla isär politiska uppdrag och uppdrag som politisk sekreterare. Vi anser därför att den
politiska sekreteraren ska vara en tjänsteperson, dvs. att man inte ska kunna vara förtroendevald
och samtidigt politisk sekreterare för sitt padi. Om personer, som redan är anställda som
tjänstepersoner, fick uppdrag som politisk sekreterare som en del av sin tiänst, skulle det inte
tillkomma några ytterligare kostnader för kontor, dator m.m. Vi tror dock inte att det fungerar att
flera partier, som inte samarbetal ska kunna dela på en politisk sekreterare. Däremot fungerar det

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 fötroendevalda 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017, § 2015, att återremittera
motionen for undersökning av hur efterlevande av riktlinjer kan kontrolleras, hur
andra kommuner gör avseende efterlevnadskontroll och tolkning av riktlinjer
samt for att kontakta och ta stöd av SKL och deras erfarenheter i frågan.

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

säkert för partier som har ett samarbete.
Vi vill också utreda arbetsinnehållet och upprätta arbetsbeskrivningar för ordföranden i
Kommunfullmäktige och samtliga nämnder. Syftet är att göra arbetsuppgifterna tydligare och mer
transparenta för att öka insynen.
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Lena Dafgård och Per Ranch

2017-121,7

sorunaanet tlyna?rr?trfls kommunparti
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Svar på motion om etiska riktlinjer

Tjä nstestä I le/ ha ndlä99a re

Kommunstyreisens förslag tilt kommunfullmäktige

Kansliavdelningen
Susanne Wallgren

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Kommunstyrersen föresrår kommunfurmäktige
att anse motionen vara besvarad.

Svar på motion om etiska riktlinjer

Ärendet
1513

per Ranch (sN)
har den 13juni 2017 rämnat in en motion om etiska
largård (sN) och
riktlinjer för förtroendevaraa. I motionån
ror"iraiådt äirtu rikuinjer ska faststäilas av

kommunfullmäktige

och oäfia r,ir samttiga f.iläråLrur,i]"na,
o"rsa dertar i ssrerser, nämnder,
bolag, ofrentrisa möten. äio*a.ra
sociara medier med mera.
Motionärerna anför att om-ftirtroendevarda
,pptaäuii.rpåtuöst mot varandra i den offenuiga
debatten ökar risken för att utsättas
ti, tot J.:t årj. siä.j ruo att införa etiska riktrinjer för
förtroendevalda är enliot motionärerna
att friruåttä ä"-,iriiutin genom en saklig faktabaserad
och värdig

k*.#;;il;ä;ffi;g.r,

debaft vitke[gör debaften

irir"r*niiäiirrg*i*,

Motionärerna omnämner en tidigare inrämnad
motion från 2008 från Lena Dafgård (sN) om
etiska regrer för kommunfuilmä.[tig.,
etera. Motionärerna anför
-d;;r;;tr;[ån,läinau,.
att-sedan den förra motionen rt,*.'roäå",
"t
påiiilk;ä;i.", isociara
medier iökad
omfattning, samt aft etiska rikrrinjer
ror rortäårJå"åra;;;;uru är vanrigt i
många kommuner.

Kommunfullmäktige besrutade den 14
novembe t 20L7, s2015, att åtenemittera motionen
för
undersökning av hur efterrevande av rit<tfin;eikir
tårirår[i*, hur andra kommuner gör avseende
efterlevnadskontroll och tolkning av
rikuinier sami r"i'.[ i årt"rt" och ta stöd av sKL och deras
erfarenheter i frågan.
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens
skrivelse 201g_01_29.

Förslag till beslut
Kommuns§relsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen vara besvarad.

Arbetsutskottets förstag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anse motionen vara besvarad.

Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motlonen vara besvarad.

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 aft 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 omnämneren 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.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 novembet 2017, g 2015, att återremittera motionen for
undersökning av hur efterlevande av riktlinjer kan kontrolleras, hur andra kommuner gör avseende
efterlevnadskontroll och tolkning av riktlinjer samt for att kontakta och ta stöd av SKL och deras
erfarenheter i frågan.

Remiss
Motionen har tidigare remitterats till samtliga nämnder.

Kopia: Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser i sitt yttrande, som beslutade om den 18 maj 2017, att
nämnden inte kan eller bör kommentera riktlinjer om föftroendevaldas 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 åven är fullmäktigeordförandes ansvar att

(--'.,
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till att ett opassande beteende vid sammanträde inte förekommer. Barn- och utbildningsnämnden och
kultur-och fritidsnämnden anser att det är tvelsamt om det är tjänstemän inom kommunen som ska
bedöma om klimatet i fullmäktige kräver etiska riktlinjer eller inte.

se

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 sl(a uttrycka sig i sitt uppdrag.

i(omrmunstynelseförvaltmimgens synpuml«ten
Kommunstyrelseförvaltningen har efter återremiss undersökt av hur efterlevande av riktlinjer kan
kontrolleras, hur andra kommuner gör avseende efterlevnadskontroll och tolkning av riktlinjer samt for
att kontakta och ta stöd av SKL och deras erfarenheter i frågan.
Vid en genomgång av andra kommuners dokument som anger etiska rildlinjer, etiska koder eller
gemensam värdegrund kan det konstateras att sådana finns i många kommuner och i väldigt olika
omfattning och iolika former. I flera fall som till exempel Luleå kommun, ingår några etiska
förhållningssätt i regler eller uppförandekoder som handlar om mutor, jäv och liknande. Några av de
kommuner som tydiigast har etiska riktlinjer som gäller enbart för förtroendevalda och som innehåller
förhållningssätt gentemot varandra har kontaktats för att utreda hur dessa används och följs upp.

I Karlskoga l<ommun har gruppledarna för partier i fullmäktige tagit fram etiska riktlinjer för
förtroendevalda. Dessa har sedan fullmäktige beslutat om 2015. Raktlinjerna syftar bland annat till att
ange normer för förhållningssätt som sl(a genomsyra samarbete mellan politiker, tjänstemän och
kommuninvånare och därmed öka förtroendet för de föftroendevalda (bifogas). I dokumentet anges att
ansvar för efterlevnad har samtliga förtroendevalda inom Karlskoga kommun. Etiska frågor lyfts vid
behov vid regelbundna träffar som gruppledarna har efter varje fullmäktigesammanträde, vilket gör att
dessa riktlinjer till stor del följs. När det gäller efterlevnad av dessa riktlinjer för förtroendevalda i
nämnder kan nämndsel(reterarna vid behov ta upp sådana frågor med den gruppledare som berörs.

Datum

Värbeiecknlng

2018-01,29

alltid tänka på "samtalstonen med allmänheten och även politiker emellan, både vid de offentliga
kommunala mötena och iövrigt."
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kontaktats. SKL:S s erfarenheter är att etiska ril(linjer ofta
tas fram i en överenskommelse mellan gruppledare ifullmäktige. I vissa fall har de beslutats om i styrelse
eller fullmäktige, i andra fall inte.
När det gäller förtroendevaldas respekt gentemot både varandra och medborgare som ett sätt att
motarbeta risken att förtroendevalda utsätts för hot, hat och våld, erbjuder SKL en kostnadsfri utbildning
i problemet. Det sker på plats i fullmäktige i kommunen efter bokning med SKL' Ambitionen med
utbildningen är att bana väg för ett mer systematiskt arbete för att förebygga otillåten påverkan.

ett webbaserat utbildningsmaterial "samtalstonen i politiken" för förtroendevalda i
nämnder, styrelser och fullmäktigeförsamlingar. Utbildningen består av olika situationer i det politiska
livet där den förtroendevalde måste välja hur han eller hon ska agera. Det finns vidare en
självstudiehandledning om hur utbildningen är upplagd och hur man kan jobba med materialet.

SKL erbjuder

Utredningen visar att det är de förtroendevalda som har eget ansvar att följa de etiska ril<tlinjer som sätts
upp (förutom de befogenheter som fullmäktigeordförande har enligt lagen). Dock kan att det kan vara
viktigt att diskutera dessa frågor som i Karlskoga kommun där efterlevnad av etiska riktlinjer följs upp vid

gruppledarträffar.
Kommunstyrelseförvaltningen har !nget aft invända mot miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, barnoch utbildningsnämndens och kultur-och 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, Yttrandefriheten gäller förtroendevalda i kommunen. Denna
rättighet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa intressen angivna i regeringsformen.
Med anledning av ovanstående ankommer det på ledamöterna, de politisl<a patierna att ta frågan vidare
för diskussion och vid behov ta fram eventuella riktlinjer eller överenskommelser med möjlighet till stöd
från fullmäktiges presidium och kommunstyrelseförvaltningen. Utgångspunkt för en struldurerad
diskussion i ämnet kan lämpligen vara SKL:S utbildningar och andra kommuners etiska riktlinjer.
Fullmäktiges presidium kan avsätta tid för diskussion om förtroendevaldas förhållningssätt till varandra i
debatten samt om behov av riktlinjer finns i samband med ett fullmäktigesammanträde eller för en träff
med fullmäktiges gruppledare.

Mot bakgrund mot ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen
vara besvarad,

Halmstads kommun har etiska regler som anger att de förtroendevalda ska respektera demokratin och
dess spelregler genom att följa dessa. Riktlinjerna gäller för kommunfullmäktige och dess sammanträden
och sitter inramåde på väggen i Halmstad fullmäktigesal som en påminnelse. De sex riktlinjerna ingår
bland annat att sträva efter en konstruktiv och saklig debatt, att visa respekt för personer med andra
uppfattningar De etiska spelreglerna är inte bindande och felaktiga bedömningar och beslut kan aldrig
eiimineras helt. God etik, i samband med att fel eller misstag har begåtts, är att klart och tydligt ta ett
eget ansvar för det egna handlandet. Halmstad kommun betonar att det som styr kommunfullmäktige är
ordförande som har befogenheteratttillrättavisa och uwisa ledamöter, vilket regleras i kommunallagen 5
kap. 39 §. och i fullmäktiges arbetsordning'
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att besluta att motionen anses
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§usanne Wallgren

utredare

Beslutsunderlag

Nybro kommun har lagt in en riktlinje om samtalston som förebyggande åtgärd mot hot, våld och
trakasserier mot förtroendevalda som kommuns§relsen beslutat om för 2018-2021. I riktlinjen anges att
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3.

Motionen, 2017-06-30

Kommunfullmäktiges beslut om återremiss. 2oL4-Lt-14, § Zl5
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-05-18, §128, samt tillhörande tjänsteskrivelse
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Beslutsunderlag
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2017
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4. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-05-08, § 98, samt tillhörande tjänsteskrivelse
5. Kultur-och fritidsnämndens beslut 2017-06-12, § 38, samt tillhörande tjänsteskrivelse
6. Socialnämndens beslut 20t7-06-20, § 66, samt tillhörande tjänsteskrivelse
Bilaga
Etiska riktlinjer för förtroendevalda

a

'0r'-

1I
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.-

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Karlskoga kommun, 2015.
Västerby 201 7-04-1 0

Skickas

till

Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden

Motion angående etiska riktlinjer för förtroendevalda
Bakgrund
Den 8 januari 2008 lämnade vi in en "Motion beträffande utformning och fastställande av etiska
regler för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, nämnder etc.' Anledningen till motionen var
debattklirnatet i Kommunfullmäktige där ledamöter förlöjligade och förminskade andra ledamöters
argument. Dessutom förekom direkta osanningar och information undanhölls. Utöver detta
användes ett grovt språk och det "viftades med fingrar, knytnävar och armar" för att förstärka

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

maktretoriken.
Sedan 2008 har den politiska debatten för1s ut i sociala medier i en allt ökande omfattning. Vi ser
det som mycket positivt att invånare kan ha direkta dialoger med sina förtroendevalda. Det är då
viktigt att vi förtroendevalda föregår med gott exempel och upprätthåller respekten för varandra
som kollegor och vårdar vår kommuns anseende.
Etiska riktlinjer för förtroendevalda är numera vanligt i många kommuner vilket blir tydligt med en
sökning på lnternet. Vi hoppas och tror att vår kommun nu är mogen för att införa etiska riktlinier
för förtroendevalda.

Medvetenhet om etik uppstår när man bör,iar fundera på varför man gör på elt visst sätt. Den
uppstår också när man tar ställning till hur man vill vara som människa, hur man vill upphäda
gentemot andra och hur man själv vill bli bemött. Vi kommer, var vi än befinner oss i
organisationen, ait i allt högre grad vara utlämnade till våd eget omdöme. Samhället törändras och
blir allt mer komplext när det gäler kultur och värderingar. Gamla auktoriteter har fått ge vika och vi
har mindre stöd i fasta normer och regler. Det innebär i sin tur att vi måste utveckla vår personliga
förmåga för etiska bedömningar. Det individuella och personliga omdömet och ansvaret kommer
att få en allt större roll. Etiska riktlinjer kan vara ett stöd i detta'

Sorundanet Nynäshamns kommunparti. Västerby byvåg 1. 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708-92 17 50, konlal(t@sorundanet.se
Vi finns i kommunr
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h- ' t humanrstsk grundsyn och vämar demokratin. Mod 6n öppen @h odmjuk dialog vill vi
atkaktiv )en O:rr atta Utr v2gr5rp. l€va och bli garla. Läs mer om oss på www,sorundan€l.se.

" räktge sedan 2006,
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fakta och är källkritiska måste vara en självklarhet. Vi måste bemöda oss om att i debatter hålla oss
till sakfrågan, vara sanningsenliga, ärliga och hederliga. Demokratin bygger på att var och en har
rätt att ha sin egen uppfattning och framlöra den och det måste vi respektera. Den debatt, som
förtroendevalda i vår kommun ibland bedriver, ger inget gott renomm6 åt vår kommun och många
medborgare har tröttnat. Vi anser att etiska riktlinier fÖr förtroendevalda i vår kommun

kvalitetssäkrar det politiska arbetet.
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Svar på motion om etlska riktlinjer.
Kommunfullmäktiges beslut
efterlevnadslconholl och tollfling av dktlinjer samt ft)r att kontakta och ta stöd av
SKL och deras erfarenheter i frågan.

Syftet med etiska riktlinjer för förtroendevalda är att förbättra demokratin genom en saklig,
faktabaserad och värdig debatt vilket gör debatten intressant för invånarna.

Ärendet

Yrkande
Vi yrkar utifrån detta att kommunfullmäktige beslutar:

Att kommunstyrelseförvaltningen tar fram eit förslag för etiska riktlinjer som diskuteras och
godkänns av gruppledarna innan det går tilt Kommunfullmäktige

o
o

C:(r-,Ct

I(ommunfullmäktige beslutar att åtenemittera motionen för undersökning av hur
efterlevande av riktiinjer kan kontrolleras, hur andra kommuner gör avseende

Syfte

e

\\r,Dr:rllC;ZOBf

Kommunfu llmä ktige

'oÅ-olrr$"^.+

Det är viktigt att vi förtroendevalda upprätthåller respekten för varandra, att vi föregår med gott
exempel och att vi vårdar våd varumärke. Härskartekniker / översitieri och personangrapp är
ovärdigt och skapar "politikedörakt". Om vi uppträder otrevligt och respektlöst mot varandra ökar
risken at1 vi utsätts för hot och våld. Det blir också svårt att få fler kommuninvånare att engagera
sig i politiken, om det är en otrevlig ton i debatten. Att vi i vårt politiska arbete håller oss till kända

z
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,ndertas

Att detta förslag till etiska riktlinjer behandlas och fastställs av Kommunfullmäktige
Att dessa riktlinjer även gäller {ör samtliga förtroendevalda där dessa deltar

§om t.ex.

styrelser, nämnder, bolag, offeniliga möten, digitala kanaler som hemsidor, bloggar, sociala
medier, e.t.o,

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 13 iuni2017 lämnat in en motion
om etiska riktlinjer ftir ftirhoendevalda. I motionen fiireslås att etiska riktlinjer ska
fastställas av kommunfi.rllmäktige och gälla för samtliga ftirtroendevalda när dessa
deltar i styrelser, nämnder, boiag, offentliga möten, digitala kanaler som hemsidor
bloggar, sociala medier med mera. Motioniirerna anftir att orn ftirtloendevalda
uppträder respektlöst mot vatandra i den offentliga debatten ökar lisken för att
utsättas ftir hot och våld. Syftet rned att inftira etiska riktlinjer för fiirtroendevalda
är enligt motionåirerna att ftirbättra demokratin genom en saklig faktabaserad och
värdig debatt vilket gör debatten intressant ftir invånarna.

Motioniirerna omniimner en tidigare inlämnad motion från 2008 från Lena
Dafgård (SN) om etiska regler ftr kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,

t,
,,-,1,

u,

nämnder etceteta. Motionärerna anför att sedan den ftina motionen skrevs fiirs
den politiska debatten i sociala medier i ökad omfattning, samt att etiska riktlinjeL
ftir ft)rtroendevalda numera är vanligt i många kommuner.
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Per Ranch

Bakgrund

Partiledare och {ullmäktigeledamot

Fullmäktigeledamot

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Med begreppet riktlinjer menas vanligen ett dokument på detaljerad nivå som
irurehåller rekourmendationer för hur arbetsuppgifter ska ut{öras.

1"". o"rga,J

Kommunallagen hanterar frågan om ordning i kommunfullmäktige i 5 kap. 39 §. I
kommentarer till iagen finns att läsa om varje medbotgares yttrandefrihet som
även gäller förtroendevalda i kommunen. Denna rättighet ffir endast begr'änsas
genom lag och endast utifrän 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 imehållet och genom ledamotens yttrande.

20'r

7-04-10

Sorundanel Nynäshamns kommunparti
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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 ftirhållningssätt gentemot varandra inom ramen ftir de politiska
uppdragen. Nämnden framftir därftir inga synpunkter på motionens innehåll.

Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden beslutade om
yttranden den l8 maj 2017 respektive den 24 maj 2017, vilka båda är likalydande.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden anser i sina
)'ttranden att det borde vara en självklarhet att fortroendevalda inte använder sig
av härskartekniker, personangrepp eller har otrevlig ton gentemot varandra.
Barn- och utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden anser att de egna
partiema i fcirsta hand ansvarar Itir att de pelsoner som väljs in i nämnder och
kommunfullmäktige, besitter ett respektfullt och etiskt ftirhållningssätt till sitt
uppdrag. Det anförs vidare att det även är futlmäktigeord$randes ansvar att se tiil
att ett opassande beteende vid sarnmanträde inte förekommer. Bam- och
utbildningsnämnden och kultur-och fi.itidsnämnden anser att det fu tveksamt om
det är tjänsternän inom kommunen som ska bedöma om klimatet i fullmäktige
kräver etiska riktlinjer eller inte.
Socialnämnden beslutade den 20 juni 20 1 7 att anta örvaltningens skr.ivelse som
sitt ldrande över motionen. I yttrandet anlörs att det står varje ledamot eller
ftirtroendevald person ftitt att själv besluta hur man vill uttrycka eller fltra sig i en
parlamentarisk ftirsamling som kommunfullmäktige. Vidare anlor socialnämnden
att yttranden av politisk karaktär eller motsvarande i kommunfullmäktige sker
under lag och påftiljdsansvar (s k straffansvar).
Socialnämnden anftir att det inte ankommer på kommuner att reglera hur enskilda
ledamöter använder sina grundläggande fri- och rättigheter avseende yttranden
eller amat opinionsbildande agerande. Därftir kan ett beslut i kommunfullmäktige
som reglerar detta aldrig bli bindande ftir någon ledamot eller Iijrtroendevald
enligt nämnden. Med anledning av det anser socialnämnden att en kommunal
ftirvaltning inte kan ta frarn ftirslag avseende hur folkvalda ledamöter i
kommunfullmäktige eller andra fiirtroendevalda ska uttrycka sig i sitt uppdrag.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelselörvaltningen har inget att invända mot miijö- 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 fiir förtroendevalda är: Karlskoga,
Luleå och Helsingborg kommuner. I Karlskoga kommuns etiska riktlinjer anges
bland annat att grundläggande ft)r uppdraget som förtroendevald är att alltid och i
alla sarnmanhang visa respekt ftir andra. Det är ganska vanligt bland kommuner
att hantera förtroendevaldas ftirhållningssätt till varandra i etvärdegrund ellet
etisk hod för komrnunen. I flera kommuner gällel dessa dokument såväl
medarbetare som fiirtroendevalda. 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 Iör
alla medarbetare men inte ftirtroendevalda. Värdegrunden är en kompass och
ftirhållningssätt ft5r att utveckla den interna dialogen där bland annat bemötande
gentemot kommuninvånare och medarbetare ingår.

När det gäller sociala medier har kommunen riktliqier som gäller för kommunens
anställda. Hur kommunens ftirtroendevalda uppträder i sina egna namn eller som
partirepresentant i sociala medier kan inte kommunen reglera. I Sveriges
kommuner och landstings (SKL) checklista fttr kommuners närvaro i sociala
medier anges bland annat att om exempelvis en politiker vill länka från
kommunens webbplats till sin privata blogg bör det klarl och tydligt framgå att
åsikterna som fi'amftirs på en privat blogg inte är kommunens egna utan den
enskilde politikerns.
Kommunstyrelsefiirvaltningen instämmer i att det verkar finnas ett behov av
någon form av överenskommelse mellan de ftirtroendevalda om hur de bör
uppträda mot varandra i den offentliga debatten. Tidigare har liknande
överenskommelser giorts till exempel när det gäller fullmäktiges budgetdebatt.
Kornmunstyrelseförvaltningen viil betona att det ur demokratisk vinkel är viktigt
att de ftirtroendevalda (och tjänstemän) behandlar varandra och medborgare med
respekt. Ett respektlöst uppträdande mellan {örtroendevalda i den offentliga
debatten kan bidra till att öka risken fiir att utsättas ftir hot och våld.
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För att öka kunskapen i frågan onr näthat arrangerar Nynäshamns kommun ett
seminarium om ämnet med professor Mårten Schultz den 20 september inft)r
fuIlmålktige dit alla förfoendevalda ärinbjudna.
Kommunstyrelseliirvaltningen anfdr att då en formeli kommunal reglering av
debatten inte lir möjlig ankommer det på ledamöterna eller de politiska partiema
att diskutera etiska frågor och ta frem eventuella överenskommelser med
möjlighet till stöd från kommunstyrelseft)rvaltningen. Utgangspunkt ftjr en sådan
diskussion kan liimpligen vara Nynäshamns kommuns eller andra kommuners
värdegrund eller liknande Iör att överväga om några av dessa förhållningssätt
skulle kunna utgöra en överenskommelse mellan kommunens örtroendevalda.
Fullmäktiges presidium kan avsätta tid ftir diskussion om {örtroendevaldas
fiirhållningssätt till varandra i debatten i samband med ett
fullmäktigesammanträde eller fdr en triiff med fullmliktiges gruppledare.
Mot bakgrund mot ovanstående föreslår kommunstyrelsefiirvaltningen att besluta
att motionen anses vara besvarad.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Mil!ö- och samhällsbyggnadsnärnnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och övelliimnat
det till kommunstytelsen.

Sammanfattning
Mil)ö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att ytrra sig över en motion otr etiska
riktlinfer för förftoendevalda. I motionen föteslås att etiska rikdinier ska faststäUtrs ,rv
kommutårllmäktige och gälla för samtlig föttoendevalda nät dessa deltat som i styrclser, niimndet,
bolag, offentliga möten, digitala kanaler som hemsidot bloggar, sociala mediet m.m' Rikdinier om
hw iörtroendevaldas för:hållrringssätt gentemot varandra inom tamen föt de politiska uppdtagen ät
inget som föwaltningen kan eller bör hommentera. Föwaltningen ftamföt därför inga synpunkter på
raotionens innehåll.

Förslag till beslut
Ivlilj6- och samhällsbyggnadsnämnden antar förraltningens yttmnde som sitt eget och övedämnat
det till kommunstprelsen.

Förslag tilt beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmiiktige att anse motionen vara besvarad.

Arbetsutskottets förslaE tilt beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Atbetsutskottet behandlande ärendet 2017-05-03, § 158

Kommunstyrclsen ftireslår kommunfullm?iktige att anse motionen vara besvarad'
Albetsutskottet föreslfu enligt förvaltnirrgens fötslag.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 september 2017 § 176.

Yrkanden

Ärendet debatteras.
Ajoumering

20. 34

Johnny Edholtr (S) yrkat bifall dli arbetsutshottets fömlag.

-20.45

Yrkanden
Miriam Malm (V), Per Ranch (SN), Johan Augustsson (S), Lena Dafgård (SN),
Daniel Adborn (L), Ola Hägg (S), Bernt Månsson (MP), Iftistian Ek (MP), Hany
Bouveng (M), Incan Löfstedt (SD), Maria Schneider (S), Maria Card Gtinster (C),
och Lars-Åke Lundin (S) yrkar återemiss lor undersökning av hur efterlevande
av riktlinjer kan konholleras, hur andra kommuner gör avseende
efterlevnadskontroll och tolkning av riktli4ier samt för att kontakta och ta stöd av
SKL och deras erfarenheter i frågan.

Beslutsunderlag
Ivlotion angående etisha dkdinier för föttoendevalda, datetad 2017-04-10
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Flats och tid

TJÄNSTEUTLATANDE
Datum
20 7-05-03
1

Sidel

Vårbeteckning
t!lsN/201 7i 051 4/008-2

Tjänsteställe/handläggare

Landsott, plan 7, 2017-05 18 kl. 08:30-11.45

Miljö-

Beslutande

David

och samhällsbyggnadsftirvaltningen

Ulmdr

Beslutsinstans
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Inget Andersson (S)
Ylva Skilberg (.)
Ove Forsberg (S)
Janice Boiie (S)
Johnny Edholrn (S)
Bengt Flohvas tet (IVIP)
Bodil Toll @!
Götan Briving (lvl)

E-post: david.ulmer@nynashamn.se
Tel: 08 520 682 34

Flelene Jonsson S,I)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar ftirvaltningens yttrande som sitt eget och

Äke Jonsson @,I)
Clarence Lrnde (SD)

överlämnar det

Yttrande över motion om etiska riktlinjer för förtroendevalda
Förslag till beslut

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har

lcke tjänstgörande ersättare

beretts möjlighet att yttra sig över en motion om
etiska riktlinjer ftir ftjrtroendevalda. I motionen ftjreslås att etiska riktlinjer ska fastställas av
kommunfullmiiktige och gälla ftir samtliga {iirtroendevalda när dessa deltar som i styrelser,
nämnder, bolag, offentliga möten, digitala kanaler som hemsidor bloggar, sociala medier m.m.

Ingetie Walld6n @tP)

Ånki Lindebctg

till kommunstyrelsen.

(S)

Agneta Flagström @I)
Freddk Sönnetgren (!1)
Åntonella Pirtone (I(D)

Förvaltningens bedömning
Riktlinjer om hur fiirtroendevaldas ftlrhållningssätt gentemot varandra inom ramen ftir de
politiska uppdragen är inget som ftirvaltningen kan eller bör kommentera. Förvaltningen framftir
därftir inga synpunkter på motionens innehåll.

Paragrafer
§§ 12s-1 se

Justeringens plats och tid
Landsort, plan 7,2017-05-18 ld. 11.50

Underskrifter
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Alf Olsson
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ftirvaltningschef

Ann Bäckström
administrativ chef

Ingcr Ar(letsson

Bodil Toll

Beslutsunderlag
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Motion angående etiska riktlinjer ftir fiirtroendevalda, daterad 2017-04-10
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ELur Fernström

Akten

Selueterare

Kommunstyrelsen

Anslag
Detiusterade protokollet oflen{lggörs gonom de[a anslag_
Bsslutslnstans: Miljö-och samhållsbyggnadsnåmnden
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I

Anslaget såtts upp: 2017-0519
Förvaringsplals lör protokollet: miljö- och samhåltsbygglrdslöruallningen

rJnderskn.

an-

il,.'

Elin

-ftt*Vt,srl-r:nll-

Fernsröm

Anslagel tas ned: 2017.06-09

uro,"g.u".ty,r.n*, tI243

244

seslutsunot.,Jg

f

sk#q

PROTOKOLL
Barn- och

thi&l
s
"/(owt\D

Dnr BUNl2017/01'1 1/060-

PROTOKOLL
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Skickas till

§var på remiss - Motion angående etiska riktlinier för
förtroendevalda

Kommunstyrelseftirvaltningen
Akten

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bam- och utbildningsnämnden beslutar att överliimna fiirvaltningens yttrande
kommunstyrelsen som sitt eget

till

Ärendebeskrivning
Sorundanet har

till Kommunfullmäktige 2017-04-11, inkommit med en motion

angående etiska
en motion i

riktlinjer ftlr fiirtroendovalda. I motionen framgår det att Sorundanet tidigare liimnat

ärendet, 2008-01-08, på grund av att de ansåg att debattklimatet i Kommunfullmäktige var
respektlöst. Bland annat ftirekom det enligt motioniirerna fiirlöjligande, ooh fijrminskande av
andra ledamöters argument, grovt språk ooh maktretorik.

Bam- och utbildningsftirvaltningen menar att det är beklagligt att debattklimatet i
kommunfullmåiktige upplevs vara dåligt. Dook anser ftirvaltningen att det borde vara en
självklarhet att ftrtroendevalda into anviinder sig av härskartekniker, personangrepp och/eller har
otrevlig ton gentemot varandra. Det borde även vara de egna partiema som i ftirsta hand ansvarar
ftjr att de personer som väljs in i nämnder ooh till Kommunfullmiiktige besitter ett respektfullt
och etiskt ftirhållningssätt till sitt uppdrag. Men det är även ordfiirandes ansvar att se till att ett
opassande beteende i I(ommunfullmäktige inte fijrekommer.

vill med yttrandet också tillägga att det är tveksamt om det iir tjänstemiin inom
kommunen som ska bedöma om klimatet i fullmäktige l«äver otiska riktlinjer eller ej men anser
ändå att det, om Kommunfullmäktige så beslutar, är en demokratisk insats att upprätta och
upprätthålla sådana riktlinjer.
Förvaltrningen

Beslutsunderlag
tiinsteutlåtande, BIJN 120 17 I 0 I I I I 0 60-2
Bilaga 1, Motion - etiska riktlinjer ftr ftirtroendevalda

Förslag till beslut
Bam- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna ftirvaltningens yttrande
kommunstyrelsen som sitt eget.

till

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet fiireslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna ftirvaltningens
yttrande till kommunstyrelsen som sitt eget.
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Tjänstestäl le/handläggar€

Ilana Hart

Åsa Urberg
Barn- ooh utbildningsftirvaltningen
E-post: asa.urberg@nynashamn.se
Tel: 08-520 681 35

Tf fiirvaltningschef

Beslutsinstans
Bam och utbildningsnämnden

Svar på remiss - Motion angående etiska riktlinjer för
föftroendevalda
Förslag till beslut
Bam- och utbildningsniimnden beslutar att

1.

överlämna Itirvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som sitt eget

Ärendet

till Kommunfullmäktige

inkommit med en motion angående etiska
en motion i
iirendeq 2008-01-08, på grund av att de ansåg att debattklimatet i Komrrurnfirllmiiktige var
respektlöst. Bland annat ftrekom det enligt motionärema förlöjligande, och forminskande av
andra ledamötors argument, grovt språk ooh maktretorik.
Sorundanet har

20 I 7-04- I I ,

riktlinjer ftir fdrtroendevalda. I motionen framgår det att Sorundanet tidigare lämnat

Sorundanet menar att etiska riktlinjer fdr fdrkoendevalda iir vanligt i många kommuner ooh att
Nynäshamns kommun borde infiira detta då de anser det vara en kvalitetssäking av det politiska
arbetet.

Förvaltnin gens yttrande
Bam- och utbildningsftirvaltningen menar att det är beklagligt att debattklimatet i
kommunfullmiiktige upplevs vara dåligt. Dock anser förvaltningen att det borde vara en
självklarhet att ftirffoendevalda inte anviindor sig av härskartekniker, personangrepp ocl/eller har
otrevlig ton gentomot varandra. Det borde även vara de egna partiema som i {iirsta hand ansvarar
flir att de personer som viiljs in i nämnder ooh till Kommunfrllmäktige besitter ett rospektfullt
och etiskt fö,rhållningssätt till sitt uppdrag. Men det iir även ordfi)randes ansvar att se till att ett
opassande beteende i Kommunfullmåktige into ftirekommor.
Förvaltningen vill med ythandet också tillägga att det iir tveksamt om det är tjänstemlin inom
kommunen som ska bedöma om klimatet i fullmäktige kräver etiska riktlinjer eller ej men anser
ändå att det, om Kommunfullmiiktige så beslutar, är en domokratisk insats att upprätta och
upprätthålla sådana riktlir{er.
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Svar på remiss - Motion angående etiska riktlinjer för
förtroendevalda
Förslag till beslut

1.

överlämna fijrvaltningens yttrande

till kommunstyrelsen som sitt eget

Ärendet

till Kornmur
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- Motion om etiska riktlinjer

för ftirtroendevalcla, 1jänsteutlåtande
I(r.N/2017 too26to6a

Sorundanet har till Kommunfullmäktige20l7-04-ll, inkommit med en motion angående etiska
riktlinjer ftir ftirtroendevalda. I motionen framgår det att Sorundanet tidigare lämnat en motion i
åirendet,2008-01-08, på grund av att de ansåg debattklimatet i Kommunfultmäktige var
respektlöst. Bland amat Ilirekom det enligt motiontuerna fiirlöjligande, och fiirminskande av
andra ledamöters argument, grovt språk och maktretorik.
Sorundanet menar att etiska riktlinjer Fir fiirtroendevalda är vanligt i många kommuner och att
Nynäshamns kommun borde inftira detta då de anser det vara en kvalitetssiikring av det politiska
arbetet.

Förvaltningens yttrande
Bam- och utbildningsftirvaltningen menar att det iir beklagligt att debattklimatet i
kommunfullmiiktige upplevs vara dåligt. Dock anser ftirvaltningen att det borde vara en
självklarhet att ftirtroendevalda inte anvåinder sig av härskartekniker, personangrepp ocl/eller har
otrevlig ton gentemot varandra. Det borde även vara de egna partiema som i ftirsta hand ansvarar
ftir att de personer som väljs in i niimnder ooh till Kommunfullmäktige besitter ett respektfullt
och etiskt ftirhållningssätt till sitt uppdrag. Men det är även ordftirandes ansvar att so till att ett
opassande beteende i Kommunflrllmäktige inte ftirekommer.
Förvaltningen vill med yttrandet också tillägga att det iir tveksamt om det är tjiinstemiln inom
kommunen som ska bedöma om klimatet i fullmiiktige kräver etiska riktlinjer eller ej men anser
ändå att de! om Kommunfufimäktige så beslutar, är en demokatisk insats att upprätta och
upprätthålla sådana riktlinjer.

Skickas till
I(omm unstyrelseftirvaltningen
Ilana Hart
Tf fdrvaltningschef
Juslerarstgnatursr
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§ 66/1 7

Tjänsteställe/handläggare

Yttrande över motion om etiska riktlinjer för
förtroendevalda

Administrationen
Ida Luther Näsholm

Beslutsinstans
Socialniimnden

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta fiirvaltningens skrivelse som sitt yttrande över motionen.

Arbetsutskottets beslut
Socialnämndens arbetsutskott ftireslår socialnämnden att anta fijrvaltningens skrivelse som sitt
yttrande över motionen.

Yttrande öven motion om etiska rlktlinjer för föftroendevalda
Förslag

till beslut

Socialnämnden antar ftirvaltningens skivelse som sitt lttrande över motionen.

Förslag till beslut

Ärendet

Socialniimnden antar Itirvaltningens skrivelse som sitt ytrande över motionen.

Motionärerna ftireslår att kommunstyrelseftirvaltningen tar fram ftirslag avseende etiska riktlinjer
ftir fiirtroendevalda i Nynäshamns kommun samt att dessa antas av kommunfullrnäktige. Syftet

Ärendet

med de etiska riktlinjema ska vara att fiirbättra demokratin genom att styra debatt och uttryck i
riktning mot vad motionärema menar är en saklig, faktabaserad och värdig debatt mellan

Motionärerna ftreslår att kommunstyrelseftirvaltningen tar fram ftirslag avseende etiska riktlinjer
för fiirtroendevalda i Nynäshamns kommun samt att dessa antas av kommunfullmäktige. Syftet
med de etiska riktlinjema ska vara att ftirbättra demokratin genom att styra debatt och uttryck i
riktning mot vad motionärema menar är en saklig, faktabaserad och värdig debatt mellan
ftirtroendevalda.

Bakgrund
Hur en ledamot ikommunfullmäktige väljer att uttrycka sig eller gestikulera i en debatt och
under ett sammanträde kan inte regleras i riktlinjer eller andra bestämmelser genom ett
kommunalt beslut/beslut i kommunfullmiiktige då sådan begränsning av friheten att uttrycka sig
eller y{tra sig enbart kan ske genom lag och under grundlagarna. En kommun saknar mandat att
reglera vad som ska yttras eller uttryckas i politiska organ, eller hur en åsikt ska formuleras,
gestikuleras osv samt hur folkvalda eller ftirtroendevalda ska arbeta opinionsbildande.

Beslutsunderlag
Bilaga Motion - Etiska riktlinjer 1ör fOftroendevalda

Skickas

ftirtroendevalda.

till

Akten

Det står varje ledamot eller folk-/förtroendevald person fritt att, med påftiljdsansvar under lag,
själv besluta hur man vill uttrycka eller yttra sig i en parlamentarisk fiirsamling. Hur
ftjrtroendevalda agerar i rollen som politisk representant ligger inte inom den kommunala
kompetensen (dvs vad kommuner kan eller får bedriva ftir verksamhet) och kan därftir inte
regleras genom kommunala/politiska beslut i fullmiiktige. tnte heller folk- eller ftirtroendevaldas
privata aktiviteter i sociala medier ligger inom denna kompentens och kan således inte regleras
genom beslut i kommunfullmäktige. Detsamma gäller avseende bedömning av risker ftir hot och
våld; val och avvägningar kring detta ftirblir privata beslut hos den enskilda.

I(ommuns§relseförvaltningen

Debattklimatet i kommunfullmäktige och andra parlamentariska ftirsamlingar får hanteras under
sedvanliga former ftir yttrandefrihet och opinionsbildning. Yttranden av politisk karaktär eller
motsvarande i kommunfullmäktige sker redan under lag och på{iiljdsansvar (s k straffansvar)
enligt brottsbalken osv och kan inte regleras ytterligare av kommunen eller genom riktlinjer som
tas fram av Iiirvaltning.

Justemrsignaturer

lJtdragsbestyrkande
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Vår beteckning
soN/2017/0155/060-2
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I motionen nämns retoriska grepp såsom ftirlöjligande, fdrminskande, osanningar, och selektiv
information, liksom att vifta med armar, fingrar och knynävar i retoriskt syfte, liksom
hiirskartekniker, översitteri och refererande till enskilda politiker som ftireteelser som fiireslagna
riktlinjer kan eller bör reglera, liksom begrepp som sanningsenlig, ärlig och hederlig ftir att
beskriva en målbild riktlinjema ska friimja. Det vore här inte möjligt varken ftir niimnd eller
kommunfullmiiktige att sätta sig över grundlagen eller annan lag och godtyckligt utifran
begreppen ovan ta ställning till vilken debatteknik som iir moraliskt eller etiskt riktig ftir att ftira
fram en politisk uppfathring i en parlamentarisk fiirsamling.
Då reglering av detta slag inte ingår i den kommunala kompetensen ankommer det på
ledaniOterna eller de politiska partiema själva att i.privata sammanhang diskutera etiska frågor.
En frivillig informelföverenskommelse avseende hur representantema talar till eller om varandra
kan ingås som en privat överenskommelse mellan de olika politiska partierna eller ftireträdama.
Sådana kommunala etiska riktlinjer som åsyftas i motionen kan istiillet handla om att påminna
ftrtroendevalda om sekretess och tystnadsplikt avseende den information man kan fä ta del av i
sin roll som ftirtroendevald, hur man använder sådana betalningsmedel man kan ha tillgang till
genom sitt uppdrag osv, men bör inte gå emot annan lagstiftning.

ftir att en viss ordning hålls i kommunfuikniil«ige vilar på fullmäktiges ordförande som
enligt kommunallagen får visa ut den som uppträder störande och inte efter tillsägelse rättar sig,
dettä innebiir dock ingen rätt att reglera hw en ledamot uttrycker sin uppfattning i talarstolen.

3 kap. Fallmithtiges uppgifter
9 § Fullmdhige beslutar i tirenden at principiell bxkffenhet eller annars dv större viktför kommunen
eller I andstinget, frdmst
1 . mål och riktlinjer Jiir verksamheten,
2. budget, skatt och andraviktiga ekonomiskafrågor,
j. ntimndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val 6v ledamöter och ersdttare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna Jb,r ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och awvarsfrih.et,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. *tra val till fullmöHige.
Fullmdktige beslutar också i andrafrågor som anges i denna lag eller i andraforfattningar. Lag
(2010:1414).
5 kap.
39 § ArdJbranden leder fullmdkiges sammantrtiden och ansvarar för ordningen vid sammantrridena.
Ordförandenfar visa ut den som upptrd.der störande och inte efter tillsögel§e rdttar sig.

Ansvar.et

Relevanta lagrum:
Regeringsfonnen, 2 kap om grundldggande
1 § Yar och en rir Sentemot det

fri'

och riittighele4 opinionsfrihaer

allmilna tillforsdlcrad

1.-yttrandefrihet: frihet att i tdl, skrifi eller bild eller på annat sdtt meddela
upplysningar samt fitrycka tankar, åsikter och könsl,or'
2. informationsfrihet: frihet att inhcimta och ta emot upplysningar samt dtt
i övrigt ta del av andras Yttranden,

Yltandeltihets grundlag en,

I

kap, grundlågg ande bestiimmelser

1 § (andra stycket) yttrandefrihet enligl denna gundlag har till dndamål att stikra efi rtffi meningsutbyte,
eifri och alisidtg upplysning och ettfritt konstndrligt skapande. I denfår inga andra begrdnsningar
göras (m de somfi)ljer av denna grundlag.

Förvaltningens ställningstagande
Då innehåll och syfte med sådana etiska riktlinjer som ftireslås enbart avser reglering av privata
ståillningstaganden, dvs en reglering av hur enskilda ska eller bör välja att uttrycka eller bete sig i
parlamentariska organ, ooh då en sådan verlsamhet ligger utanliir don så kallade kommunala
kompetensen (vad en kommun fär bedriva ftir verksamhet enligt lag) kan frågan inte utredas
ytterligare av ftrvaltringen. Hur en enskild kan uttrycka sig och motsvarande regleras redan av
lagstiftaren (riksdagen) genom grundlagen, principer ftir yttrandefrihet och brottsbalken varftir
kommunen åir ftirhindrad att reglera detta ytterligare. Då det inte ankommer på kommuner att
reglera hur enskilda ledamöter använder sina grundläggande fri- och rättigheter avseende
ythanden eller annat opinionsbildande agerande kan ett beslut i kommunfullmäktige som
reglerar detta aldrig bli bindande ftir någon ledamot eller {iirtroendevald. Med anledning av detta
bör ftirvaltningen inte ta fram ftirslag avseende hur folkvalda ledamöter i kommunfullmåiktige
eller andra ftjrkoendevalda ska uttrycka sig i sitt uppdrag.

Charlotte Dahlbom
Socialchef

Kommunallagen

l(licka här iör ait ange tefi.

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenhete4 allmdnna befogenhetet

I

angelcigenheter att allmånt intresse-.som har
s Kommtmer och landstingfår sjalva ha hand om sMana

å*nyning tilt k *mtmens iiter hndstingets område eller deras medlemmar
enbirt avitaten,

och som inte skall handhas

en annan kommun, ett annat land§ting eller någon annan'
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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvårt framtida tillstånd. Ska ange
vilken riktning kommunen il på vä9. För Karlskoga kommun finns en vision

-

\

lfRi«ttinlo

Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden
syfle att nå Visim 2020 samt vilka ekonomiska rBurser som finns till
verksamhetemas f örfogande.
Fastställd av: KF § 100 2015
Revideras senast: 201 9-06-30

i

Vision 2020.

Mål och resullal lölis upp tre gänger om året

-

i

eftor april, augusti @h decembe,

Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition
i plan- och byggsammanhang eller annat.

Policy. Kommunens grundläggande förhållningssåtuvärderingar
principer.

och vägledande

Pglicy
) Hiktlinle.Eeskri }äoagångssätlhtk&sakfrågorochäreltstödtdrhurlrågor
Riktlinje bor hariteras och g"nomioräs. - z g o

Ansvarig enhet:
Kansliavdelningen

l,i;l.,il -iln
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a

Atla anstältda inom Kartskoga kommun arbetar för dem som lever och verkar i Karlskoga'

o
c
.
o

a

Vi kännetecknas av öppenhetoch nytänkande
Vi visar respektför uppdrag, individ och omvärld
Väft arbetssäftpräglas av enkelhet
Vårt arbete kännetecknas av helhetssyn

."ir''".t

Etist<a

i:

Som förtroendevald präglar du i hög grad
andras bild av den komrnunala

organisationen. Bilden skapar du genom

Sammanträden

:,';ri ,l !.t

o

Är du väl ftirberedd och insatt i
frågeställningar samt underlag före
medverkan till beslut
År du noga med att hålla dig titl fakta
och vinnlägger dig om en saklig, ärlig

Angränsande styrdokument
Chefs- och ledarpolicY

.

Medarbetarpolicy
Gemensamma värderingar i Karlskoga

kommun

o
.

rv:rl':;

Syftet med riktlinjerna är att de ska beskriva
tillvägagångssätt i olika sakfrågor och vara ett
stöd ftir hur frågor bör hanteras och
genomföras. Riktlinjerna ska ange normer för
ftirhållningssätt som ska genomsyra
samarbetet mellan politiker, tjänstemän och
kommuninvånarna och därmed öka
förtroendet för de ft rtroendevalda.

o

och konstruktiv debatt
Respekterar du överenskommelser
Är du aktsamt om den tid som är
avsatt {tir respektive möte genom att
vara fullt närvarande och minimera
användandet av telefon, surfplattor etc
i annat syfte än att underlätta motet
I-Iar du vårdad klädsel på

kommunful lmäktiges sammanträden

Som förtroendevald kommer du ikontal<t med
{iirtroendevalda från det egna såväl som från
andra pafiier samt med tjänstemän på olika
nivåer. Grundläggande Itir uppdraget är att
atltid, i atla sammanhang, visa respekt for

Demokrati
Föfiroendevalda ska respektera demokratin
och dess spelregler genom att

andra.

o
o

o

andra bestämmelser som skapats ftir
vår kommun och det politiska arbetet
Arbeta för kornmuninvånarnas och
kommunens bästa
Cöra ditt allra bästa i uppdrag där du
representerar Karlskoga kommun

Kommer

till

utsatt tid och inte låter

andra vänta

o
o
o

.l (4)
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Inte avbryter utan väntar på din tur i
talarordningen
Inte använder dig av så kallade
härskartekniker
Respekterar ord{tirandens rätt att
upprätthålla sammanträdesordningen

Dittftirhållningssätt
Din attityd
Den bild du skapar på sociala medier

Checklista för etiska dilemman
Om du ställs inf<ir ett etiskt dilemma; ställ dig
följande frågor:

.
o
.

Är det lagligt?
Känns det bra?

Skullejag vilja att det granskades?

Om du känner dig tveksam - be gärna din
Iiirvaltning eller ditt parti om råd.
,'r

Detta kan inuebära att du t ex

Följa lagar, förordningar, avtal samt

Ditt uppträdande
Ditt språkbruk

Tänk på att du även i din vardag uppfattas
som en företrädare {tir Karlskoga kommun.
Uppträd så att du stärker förtroendet för
kommunal verksamhet och inger respekt ftir
dig själv och din kommun.

Fespekt mot andra

li,;l:;;ll:;,'

.

r
o
o
.
o

Som fiirtroendevald

riktlinjer omfattar alla lörtroendevalda

inom Karlskoga konrmun

".l

Respekterar att f<irlroendevalda och
dänstemän har olika roller och
uppdrag

Bilden av Karlskoga kommun

lJr "Gemensamma värdeingar i Kartskoga kommun"

i;

Visar respekt för ltiredragande
tjänstemän och deras sakkunskap
Visar respekt Iiir andra
förtroendevalda

r''*rrir,,:i,'

3 i,'',gr;l;w i+,,i]

Samtliga fiirtroendevalda inom I(arlskoga
kommun.

AA A

A A AA

A

4(4 ),
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Nynäshamns
[<ommun

Nvnäshamns

kömmun

Kommu nfullmäktige

Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA

FöREDRAGNINGSLISTA

äöiä:åt'#

iliä:åäli'ti
Kf§s2

Kf§s2

Svar på motion om att utreda förutsättningar för att
införa Kaf6 Fullmäktige i Nynäshamn
Kommunfullmäktiges förslag till kommunfullmäktige

-

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen frjreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen genom
att under en prövoperiod på 6 månader öppna Kaf6 Fullmäktige. Kaf6t ska hållas
i Folkets Hus 60 minuter innan fullmäktigesammanträdet börjar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen genom
att under en prövoperiod på 6 månader öppna Kaf6 Fullmäktige. Kaf6t ska hållas
i Folkets Hus 60 minuter innan fullmäktigesammanträdet börjar.

Bakgrund
Den 19 september inkom Antonella Pirrone (KD) med en motion om att
kommunfullmäktige skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa Kaf6 Fullmäktige i Nynäshamn.

Syftet med förslaget är att skapa en närmre relation och utveckla kontakten
mellan kommuninvånarna och politiken, En aktiv och öppen dialog mellan
kommuninvånare, organisationer och politiken är grundläggande för kommunens
arbete.
Kristdemokraterna hänvisar till att kommunfullmäktige i flera kommuner i
Sverige, bland annat i kommunerna Upplands Väsby och Lerum, inleds med en
fikastund för allmänheten. Allmänheten kan på så sätt träffa sina politiker och
ställa frågor till dem över en kopp kaffe.

Ärendet
Kommunens möjlighet att anordna kaf6verksamhet
Vid samtliga beslut som en kommun tar måste kommunen iaktta de
grundläggande förvaltningsrättsliga- och kommunalrättsliga principerna, I
kommunallagen (1991:900) KL uttrycks de grundläggande principer som fastslår
den kommunala kompetensen, Principerna innebär bland annat att en kommunal
åtgärd eller beslut måste vara knuten till kommunens område eller dess invånare
för att vara laglig. En annan förutsättning för att kommunen ska kunna hantera
en angelägenhet är att den är av allmänt intresse.
När det gäller möjligheten för fullmäl<tige att bjuda in medborgarna för att ha en
dialog med kommunfullmäktiges ledamöter över en kopp kaffe borde det anses
ligga inom det allmänna intresset att möjliggöra samtal mellan kommun och
medborgare och på så sätt öka det demokratiska inflytandet i kommunen. Om
kommunfullmäktige själva står för kostnaden för den fika som erbjuds kan
verksamheten heller inte anses konkurrera med annan lokal kaf6verksamhet i
Nynäshamn. De kommunalrättsliga reglerna hindrar således inte att kommunen
startar upp ett kaf6 fullmäktige.
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Sida 31

KommunsWrelsen

kömmun

Sammanträdesdatum 2018-02-21

I

Dnr KS/201 7/0387i060

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för att
införa Kaf6 Fullmäktige i Nynäshamn

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-27

§ 41118

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullrnäktige att delvis bifalla motionen genom att under en
prövoperiod på 6 månader öppna Kafd FullmälGige. Kaf6t ska hållas i Folkets Hus 60 minuter
innan fullmäktigesammanträdet börjar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäktige

Yrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen genom att under en
prövoperiod på 6 månader öppna Kafd Fullmäktige. Kafdt ska hållas i Folkets Hus 60 minuter
innan fullmäktigesammanträdet börjar. Gruppledarna utvärderar efter försöket.

Ordförande (S) yrkar följande tillägg till beslutsförslaget: Gruppledarna utvärderar efter
försöket.

Proposition

Bakgrund
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2018-01-09.

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till förslaget med tillägget om
uWärdering och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.

Den 19 september inkom Antonella Pirrone (KD) med en motion om att kommunfullmäktige skulle
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Kaf6 Fullmäktige i

Kopia: Akten

Nynäshamn.

Syftet med förslaget är att skapa en närmre relation och utveckla kontakten mellan
kommuninvånarna och politiken. En aktiv och öppen dialog mellan kommuninvånare, organisationer
och politiken är grundläggande för kommunens arbete.
Kristdemokraterna hänvisar till att kommunfullmäktige i flera kommuner i Sverige, bland annat i
kommunerna Upplands Väsby och Lerum, inleds med en fikastund för allmånheten. Allmänheten kan
på så sätt träffa sina politiker och ställa frågor till dem över en kopp kaffe.

Kommunstyrelseförvaltni ngens bedöm nin g
Kommunstyrelseförvaltningen ser positiW på förslaget. Kafdt skulle kunna bidra till ett ökat
engagemang och förtroende för den kommunala verksamheten. Det finns risk för att det, som i
Lerums och Upplands Väsbys kommun, inte kommer vara så stort intresse från allmänheten och att
uppslutningen på dessa tillfällen inte kommer att vara så stora. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår dårför att kommunfullmäktige beslutar om en kortare prövoperiod för att sedan utvärdera
verksamheten och ta ställning till om verkamheten är ekonomiskt försvarbar. Arbetsformer och
planering av verksamheten bör beslutas och hanteras av kommunfullmäktiges presidium.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen genom att under en
prövoperiod på 6 månader öppna Kafd Fullmäktige. Kafdt ska hållas i Folkets Hus 60 minuter
innan fullmäktigesammanträdet börjar.
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kaf6verksamhet i Nynäshamn. De kommunalrättsliga reglerna hindrar således inte att
kommunen startar upp ett kaf6 fullmäktige.

lelhand lägga re

Kom m u nstyrelseförvaltn
Yvonne Persson

TJANSTEUTLATANDE

Nvnäshamns

Vär beteckning
KS/201 7/0387/060-2

Beslutsinstans

Synpunkter från det kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet

Kommunfullmäktige

Den L3 november 20L7 ställdes fråga på det kommunala pensionärsrådet- samt det kommunala
rådet för funktionshinderfrågor om organisationsrepresentanterna trodde att det finns något
intresse från deras medlemmar att komma till fullmäktige för att ha en dialog med politikerna.
Råden var positiva till motionen och ansåg att kommunen bör starta upp verksamheten under
en prövoperiod. Det framkom även synpunkter att verksamheten borde hållas en timme innan
fullmåktigesammanträdet så att fullmäKigeledamöterna hinner förbereda sig inför fullmäktige
ca 15 minuter innan sammanträdet, se protokoll från det kommunala pensionärsrådet och rådet
för funktionshinderfrågor den 13 november 2017 § 44 respektive § 41.

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för att införa Kaf6
Fullmäktige i Nynäshamn
Förslag till beslut

Kaf6 fullmäktige i andra kommuner

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen genom att under en
prövoperiod på 6 månader öppna Kaf6 Fullmäktige. Kafdt ska hållas i Folkets Hus 60 minuter
innan full mäktigesammanträdet börjar.

Lerum kommun har, genom initiativ från kommunfullmäktiges presidium, sedan en tid tillbaka
erbjudit allmänheten möjlighet till att komma till ett caf6 utanför kommunfullmäktiges
sammanträdeslol<al för att mingla och samtala med politikerna innan fullmäktiges sammanträde.
Enligt Lerum kommun har dock uppslutningen från allmänheten varit dålig. Kommunen
misstänker att en av anledningarna till den dåliga uppslutningen kan vara att politikerna ofta
sätter sig i egna grupper under fikastunden vilket gör det svårt för allmänheten att bryta in i
samtalen. Rådet från Lerum kommun till Nynäshamns kommun är att om Nynäshamn väljer att
öppna en liknande verksamhet bör kommunen redan från början besluta om hur formerna för
att skapa ett öppet samtalsklimat med allmänheten på kaf6et ska se ut.1

Bakgrund
Den 19 september inkom Antonella Pirrone (KD) med en motion om att kommunfullmäktige
skulle ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Kaf6
Fullmäktige i Nynäshamn.
Syftet med förslaget är att skapa en närmre relation och utveckla kontakten mellan
kommuninvånarna och politiken. En aktiv och öppen dialog mellan kommuninvånare,
organisationer och politiken är grundläggande för kommunens arbete.

Ärendet

Även Upplands Väsby kommun har under en längre period erbjudit medborgarna att komma till
ett kafd fullmäktige i anslutning till fullmäktigesammanträdena. Av minnesanteckningar från
Upplands Väsbys demokratikommitt6 framgår det att de förtroendevalda verkar vara ganska
nöjda med verksamheten. De erbjuder olika teman för kaf6 fullmäktige som beslutas i samband
med att fullmäktigepresidiet planerar fullmäktigesammanträdet. Temat till aktuellt kaf6 ska
framgå av kallelsen till fullmäktige. Precis som hos Lerum kommun verkar det dock som att
verksamheten främst har utnyt§ats av fullmäktigeledamöterna själva och att uppslutningen av
allmänheten varit i varierande omfattning.2

Kommunens möjlighet att anordna kaf6verksamhet

Kostnad och upphandling

Kristdemokraterna hänvisar till aft kommunfullmäktige i flera kommuner i Sverige, bland annat
kommunerna Upplands Väsby och Lerum, inleds med en flkastund för allmänheten.
Allmänheten kan på så sätt träffa sina politiker och ställa frågor till dem över en kopp kaffe.

i

Vid samtliga beslut som en kommun tar måste kommunen iaktta de grundläggande
förvaltningsrättsliga- och kommunalrättsliga principerna. I kommunallagen (1991:900) KL
uttrycks de grundläggande principer som fastslår den kommunala kompetensen. Principerna
innebär bland annat att en kommunal åtgärd eller beslut måste vara knuten till kommunens
område eller dess invånare för att vara laglig. En annan förutsättning för att kommunen ska
kunna hantera en angelägenhet är att den är av allmänt intresse
När det gäller möjligheten för fullmäktige att bjuda in medborgarna för att ha en dialog med
kommunfullmäktiges ledamöter över en kopp kaffe borde det anses ligga inom det allmänna
intresset att möjliggöra samtal mellan kommun och medborgare och på så sätt öka det
demokratiska inflytandet i kommunen. Om kommunfullmäktige själva står för kostnaden för den
fika som erbjuds kan verksamheten heller inte anses konkurrera med annan lokal

Folkets Hus i Nynäshamn har på begäran av kommunstyrelseförvaltningen inkommit med offert
för att tillhandahålla kaffe och mackor i samband med ett eventuellt kafd fullmäktige, se
KS|20L7l03B71060. För kaffe och mackor kommer kommunen att betala ca 65 kronor per
portion, En beställning av 50 koppar kaffe och mackor skulle således uppgå tlll 3250 kronor per
tillfälle. Denna kostnad ryms för närvarande inom kommunfullmäktiges budget.

Enligt Södertörns upphandlingsnämnds policy för direktupphandling behöver kommunen inte
tillämpa några särskilda regler för upphandling om kostnaden är mellan 0-25 000 kronor. För en
prövoperiod på 6 månader kommer den totala kostnaden för verksamheten inte att överstiga
25 000 kronor (räknat på kostnad för fika och lokal). Kommunen har därför i detta fall möjlighet
1
'z
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Se KS/201 7/0387/060-5.
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att direktupphandla med valfri leverantör för den tjänst som efterfrågas då kommunen idag inte
har något tillämpligt ramavtal.
Motion

till Kommunfullmäktige

Om kommunen sedan efter prövoperiodens utgång bestämmer sig för att fortsätta att bedriva
verksamheten bör upphandling ske i enlighet med kommunens direl(upphandlingspoliry och
med gällande upphandlingslagstiftning. Om kommunen bedömer att direktupphandling kan

genomföras bör kommunen, vid beslut om en mer permanent verksamhet, hämta in offert för
fika och lokal från minsttre aktörer på marknaden. Förslagsvis från aktörer i Nynäshamns
centrumkärna.3

Kafö Fullmäktige
Vi kristdemokrater i Nynäshamn vill att tröskeln

Kommuns§relseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på förslaget. Kaf6t skulle kunna bidra till ett ökat
engagemang och förtroende för den kommunala verksamheten. Det finns risk för att det, som i
Lerums och Upplands Väsbys kommun, inte kommer vara så stort intresse från allmänheten och
att uppslutningen på dessa tillfällen inte kommer att vara så stora.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om en kortare
prövoperiod för att sedan utvärdera verksamheten och ta ställning till om verksamheten är
ekonomiskt försvarbar. Arbetsformer och planering av verksamheten bör beslutas och hanteras
av kommunfullmäktiges presidium.

till dialog med politikerna ska vara lå9.

I

flera kommuner runt om i Sverige, lUpplands Väsby och Lerum, t. ex) inleds kommunfullmäktige med
tråffa politikerna och ställa frågor över

en kopp kaffe.

Med hänvisning

till ovanstående föreslår vi att:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda fÖrutsättningarna fÖr att
införa Kafö Fullmåktlge i Nynäshamn.

Nynäshamn, den 19 september 2017

' ,ti,,'t,

r,

För Kristdgmokraterna

i Nynäshamn

l,,,,,,l,,,rilli
Antonella Pirrone (KD)
Akten

3

Se Södertörns upphandlingsnämnds upphandlingspolicy och riktlinjer'

265

att

en fika för allmänheten dit alla lntresserade är välkomna att

D

Motion- Utreda förutsättningarna för att införa Kaf6 Fullmäl<tige i Nynäshamn.

Vi anser

politiken har ett särskilt ansvar att utveckla kontakten och dialogen med kommuninvånarna. En aktiv
och öppen dialog med kommuninvånare och organisatloner är grundläggande fÖr kommunens arbete.
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Svar på motion om inrättande av en äldre- och
funktionshindersombud i Nynäshamns kommun

Kf § 161

Kommunf ullmäktiges förslag

lnkomna ärenden

Ärendet
201710374/060-l

Rolf Hofsten (PPiN) har den 1l septenrber 2017 inkommit med en motion om att
utreda möjligheterna att göra Prästgården i Nynäsl.ramn till ett atlaktivitetshus ftir
pensionärer.
2011 103731060-l

Antonella Pirrone (KD) har den l1 september 2017 inkommit med en motion om
att rurdersöka ftirutsättningarna att stafta upp projektet klassmorfar/mormor tör
fritids, förskila och grundskola i Nynäshamn..

2017103871060-l

Antonella Pirrone (KD) har den 19 september 2017 inkommit med en motion om
att allmänheten ska inbjudas till samtal med politiker i formen "Kafd
Fullmäktige".

',/t k-

I \t\{

till kommunlullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet
som fattats av Socialnämnden.

Komm unf ullmäktiges beslut
I(ommunfulhnäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

I Juslerandes slgn
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Ärendet
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår i en motion den 3
mars 2017, "Inrättande av äldre- och funktionshindersombud i Nynäshamns
kommun", att ett särskilt ombud ska inrättas för att föra äldre och
funktionshindrades talan i kontakt med kommunen, företräda dem i deras
intressen samt bistå med information om kommunens verksamhet. Funktionen
föreslås organisatoriskt ligga under revisionens verksamhet som oberoende
under kommunfullmäktige och ges en stark och fristående ställning gentemot
kommunens förvaltningar och eventuellt fristående entreprenörer. Motionen
remitterades till Socialnämnden som behandlade ärendet den 26 september 20L7
(§81/17). Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över
olika alternativ att inom ramen för befintlig verksamhet och befintliga
ekonomiska ramar konveftera en tjänst till äldre- och funktionshinderombud,
samt föreslå organisatorisk placering av denna.

Bakgrund
Det finns exempel på kommuner som har inrättat en tjänst som äldreombud, så
som Linköping och Uppsala. Ett exempel på en kommun med äldre- och
funktionshinderombud är Uddevalla. Innehållet i tjänsten kan variera men typiskt
sett kan ingå att ge information och vägledning, ta emot och förmedla
synpunkter och klagomåI, företräda de äldre eller anhöriga gentemot kommunen
och ansvara för den uppsökande verksamheten.

Inom socialförvaltningen i Nynäshamns kommun finns idag ett personligt ombud,
som har den typ av uppdrag som beskrivits ovan men som är inriktad på
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommunens handikapp- och
pensionärsråd, kontaktcenter, Lotsen på Balder, anhörigstöd,
aktivitetskoordinator samt kontaktpersonal och gode män är andra delar i
verksamheten som bidrar till information och stöd för äldre. Socialförvaltningens
verksamhet kontrolleras internt genom synpunkts och klagomålshantering,
awikelsehantering, tillsyn utförd av myndighet äldre och funktionshinder.
Socialnämnden anför att de information-, stöd- och hjälpinsatser som motionen
anser att det finns behov av redan utförs, men är spridda på flera verksamheter.
För det fall funktionerna samlas på en tjänst finner nämnden att §ngdpunkten i
tjänsten bör vara råd och stöd samt en viss kontrollfunktion för att identifiera och
rapportera eventuella brister i samhälleligt stöd. En annan viktig del skulle vara
yeckla det
Egande ochJrämjande arbetet i samverkan med
civ,,sämhället. Sociar,,rämnden fö681år att tjänsten skulle kunna placeras inom
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Motion - lnrättande av en ä!dre- oeh
funktionshindensomlbud i Nynäshamns kommuR

socialförvaltningen för att på så sätt ha tillgång till stöd och arbetsledning inom
förvaltningen. Som alternativ placering nämns köntaktcenter. Soeialnämnden
anser att en placering av tjänsten inom kommunrevisionen skulle vara olämplig
ur arbetsmiljösynpunkt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ftireslar kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad genom
inriktningsbeslutet som fattats av Socialnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet
som fattats av Socialnämnden.

Reservation
Agneta'Ijärnhammar (M), Flarry Bouveng (M), Antonella Pirrone (KD) och Georgios Tsiouras
(M) reselverar sig mot beslutet till f<irmån ftir Agneta ljiirnhammars yrkande.

Ärendet
Moderaterna, Centerparliet och Kristdemokratema fiireslår i en motion den 3 mars20l7,
"Inrättande av äldre- och funktionshindersombud i Nyniishamns kommun", att ett särskilt ombud
ska iffättas för att ftira äldre och funktionshindrades talan i kontakt med kommunen, företräda
dem i deras intressen samt bistå med information om kommunens verksamhet. Funktionen
ftireslås organisatoriskt ligga under revisionens verksamhet som oberoende under
kommunfullmäktige och ges en stark och fristående ställning gentemot kommunens
ftrvaltningar och eventuellt fristående entreprenörer. Motionen remitterades till Socialniimnden
som behandlade ärendet den 26 september 2017 (§81/17). Socialnämnden beslutade att ge
ftirvaltningen i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen ft)r befintlig verksamhet och
befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjänst till äldre- och funktionshinderombud, samt
f(ireslå organisatorisk placering av deru:a.

Bakgrund
Det finns exempel på kommuner som har iru'ättat en tjåinst som äldreombud, så som Linköping
och Uppsala. Ett exempel på en kommun med äldre- och funktionshinderombud är Uddevalla.
Innehållet i tjåinsten kan variera men typiskt sett kan ingå att ge information och vägledning, ta
emot och ftilmedla synpunkter och klagomåI, företräda de äldre eller anhöriga gentemot
kommunen och ansvara {tir den uppsökande verksamheten.
Inom socialftirvaltningen i Nynäshamns kommun firurs idag ett personligt ombud, som har den
typ av uppdrag som beskrivits ovan men som åir inriktad på personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Kommunens handikapp- och pensioniirsråd, kontaktcenter, Lotsen på
Balder, anhOrigstöd, aktivitetskoordinator sarnt kontaktpersonal och gode män är andra delar i
verksamheten som bidrar till information och stöd för äldre. Socialförvaltningens verksamhet
kontrolleras internt genom synpunkts och klagomålshantering, awikeisehantering, tillsyn utförd
av myndighet äldre och funktionshinder.
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Socialnåimnden anf<ir att de information-, stöd- och hjälpinsatser som motionen anser att det
finns behov av redan utftirs, men iir spridda på flera verksamheter. För det fall funktionerna
samlas på en tjänst finner nåimnden att tyngdpunkten i tjåinsten bör vara råd och stöd samt en viss
kontrollfunktion ftr att identifieraoch rapportera eventuella brister i samhalleligt stOd. En annan
viktig del skulle vara att utveckla det ftirebyggande och friimjande arbetet i samverkan med
civilsamhället. Socialnämnden ftireslar att tjänsten skulle kunna placeras inom
socialftirvaltningen för att på så sätt ha tillgång till stöd och arbetsledning inom ftirvaltningen.
Som alternativ placering nämns kontaktcenter. Socialniimnden anser att en placering av tjiinsten
inom kommunrevisionen skulle vara oliimplig ur arbetsmiljösynpunkt.

I(ommunstyrelseftirvaltningen har inte några invändningar mot Socialniimndens
inriktningsbeslut och grunderna för detta. En eventuell placering pä kontaktcenter skulle inte
tillgodose socialniimndens vision ftir innehållet i tjiinsten så som verksamhetsutveckling,
uppsökande verksamhet och samverkan. Därftir avstyrks en placering på kontaktcenter. Genom
Socialniimndens inriktningsbeslut besvaras motionen utifrån den befintliga organisationens
ftirutsättningar.

Förslag till beslut
Kommunfullmdktige beslutat att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av
Socialniimnden.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som faftats av
socialnämnden.

Yrkande
Agneta Tjärnhammar (M) yrkar återremiss av ärendet för remiss till rådet för funktionshinderfrågor
och kommunala pensionärsrådet.

Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet om återremiss,
Ordföranden (S) ställer därefter proposition på bifall eller avslag till förslaget till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla fÖrslaget till beslut.

Kopia: Akten
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Kommunstyrelsefrirvaltningen

Beslutsinstans

Miriam Ingeson

kommunfullmäktige

Svar på motion - lnrättande av en äldre- och
funktionshindersombud i Nynäshamns kommun
Förslag till beslut

Kommunslyrelsef örvallningens synpunkter

lusterarsignaturer

Tjänstestäl le/handläggare

l

Utdragsbestyrkan.

Kommunfullmiiktige beslutar att motionen

åir

besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av

Socialnämnden.

Ärendet
Moderaterna, centerpartiet och Kristdemokaterna ftireslår i en motion den 3 mars2077,
"Inrättande av äldre- och funktionshindersombud i Nynäshamns kommun", att ett såirskilt ombud
ska irnättas ftir att föra iildre och funktionshindrades talan i kontakt med kommunen, ftireträda
dem i deras intressen samt bistå med information om kommunens verksamhet. Funktionen
föreslås organisatoriskt ligga under revisionens verksamhet som oberoende under
kommunfullmåiktige och ges en stark och fristående ställning gentemot kommunens
fiirvaltningar och eventuellt fristående entreprenörer. Motionen remitterades till Socialnåimnden
som behandlade iir.endet den 26 september 2017 (§81/17). Socialniimnden beslutade att ge
förvaltningen i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen ftir befintlig verksamhet och
befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjiinst till äldre- och funktionshinderombud, samt
föreslå organisatorisk placering av denna.

Bakgrund
Det finns exempel på lcommuner som har inrättat en tjåinst som äldreombud, så som Linköping
och Uppsala. Ett exempel på en kommun med äldre- och funktionshinderombud iir Uddevalla.
Innehållet i dåinsten kan variera men typiskt sett kan ingå att ge information och vägledning, ta
emot och fiirmedla synpunkter och klagomål, företräda de äldre eller anhöriga gentemot
kommunen och ansvara ftir den uppsökande verksamheten.
Inom socialftirvaltningen i Nynäshamns kommun fiflns idag ett personligt ombud, som har den
typ av uppdrag som beskrivits ovan men som åir inriktad på personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Kommunens handikapp- och pensionåirsråd, kontaktcenter, Lotsen på
Balder, anhörigstöd, aktivitetskoordinator samt kontaktpersonal och gode måin åir andra delar i
verksamheten som bidrar till information och stöd ftir iildre. Socialftirvaltningens verksamhet
kontrolleras internt genom synpunkts och klagomålshantering, awikelsehantering, tillsyn utftird
av myndighet äldre och funktionshinder.
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Såmmanträdesdatum
2017-09-26

Dnr SON/201 7/0 1 121060-7

§ 81i17

Socialnlimnden anftir att de information-, stöd- och trjälpinsatser som motionen anser att det
finns behov av redan utförs, men är spridda på flera verksamheter. För det fall funktionerna
samlas på en tjänst finner niimnden att tyngdpunkten i tjänsten bör vara råd och stöd samt en viss
kontrollfunktion för att identifiera och rapportera eventuella brister i samhälleligt stöd. En annan
viktig del skulle vara att utveckla det ftirebyggande och fråimjande arbetet i samverkan med
civilsamhället. Socialnämnden {tireslår att tjänsten skulle kunna placeras inom
socialftirvaltningen för att på så sätt ha tillgång till stöd och arbetsledning inom förvaltningen.
Som alternativ placering niimns kontaktcenter. Socialnämnden anser att en placering av tjänsten
inom kommunrevisionen skulle vara olämplig r.u arbetsmiljösynpunkt.

Sida

Socialnåmnden

Yttrande avseende motion sm innättande av ä!dre- sch
funktionshinderombud
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att fiirvaltningen får i uppdrag att se över olika altemativ att inom ramen
en tjiinst till äldre- och
funktionshinderombud, samt ftireslå organisatorisk placering av denna.

Kommunstyrelseförvaltningen s synpunkter

Itir befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera

Kommunstyrelseförvaltningen har inte några invändningar mot Socialniimndens
inriktningsbeslut och grunderna för detta. En eventuell placering på kontaktcenter skulle inte
tillgodose socialnämndens vision för irurehållet i tjänsten så som verksamhetsutveckling,
uppsökande verksamhet och samvetkan. DärItir avstyrks en placering på kontaktcenter. Genom
Socialn2imndens inriktningsbeslut besvaras motionen utifrån den befintliga organisationens
förutsättningar.

Socialniimnden beslutar att överlämna fiirvaltningens skrivelse som sitt yttrande
kommunstyrelsen.

till

Beslutsgången
Ordftiranden ställer fcirslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens ftirlag till beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marianne Jonsson (M) fiireslar att socialnämnden yrkar bifall

till motionen.

Arbetsuts kottets bes I ut
Socialniimndens arbetsutskott ftireslår socialnämnden att fiirvaltningen frår i uppdrag att se över
olika altemativ att inom ramen fiir befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar

Beslutsunderlag
Sociainåimndens protokoll § 81117 2017-09-26
'Ijänsteutlåtande socialniimnden SON/20 1 7/0 1 l2l 060-7
Yttrande över inrättande om äldreombudsman samt iildre- och funktionshinderombud,
K52017102001060-4

konvertera en tjänst till äldre- och funktionshinderombud, samt ftireslå organisatorisk placering
av denna. Socialnämndens arbetsutskott ftireslår att socialniimnden beslutar att överlämna
ftlrvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommuns§relsen.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att fiirvaltningen fär i uppdrag att se över olika altemativ att inom ramen
befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en dänst till äldre- och
funktionshinderombud, samt fiireslå organisatorisk placering av denna.
Socialnämnden beslutar att överllimna ftrvaltningens sl«ivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen.

ftr
För kännedom
SON
Kontaktcenter

Ärendet
Moderatema, centerpartiet och kistdemokratema föreslår i en gemensam motion frin2017-03I
08, "Motion till kommunfrillmiiktige, inrättande av en äldre- och
Nynäshamns kommtm" att ett särskilt ombud ska iruättas Itir att {tira äldre- och
funktionshindrades talan i kontakt med komrnunen, ftreträda dem i deras intressen samt bistå
med information om kommunens verksamhet. Funktionen fiireslås organisatoriskt ligga under
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2017-09-26
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revisionens verksamhet som oberoende under kommunfullmäktige "ges en stark och fristående
ställning gentemot kommunens {iirvaltningar och eventuellt fristående entreprenörer".
Socialnämnden beslutade 2017-04-25 att åtenemittera ärendet till socialfiirvaltningen ör en
beskrivning av innehållet i en diinst som äldre- och funktionshinderombud samt var
dänsten
lämpligen bör placeras utifrån önskemål om en oberoende funktion.

Sida

1

Tjänsteställe/handläggare
Socialförvaltningen
Kerstin Peminge

Beslutsinstans
Socialn?imnden

Beslutsunderlag
Motion - Inrättande av en äldre- och
Protokollsutdrag -, 2017-08-08, 61
Protokollsutdrag Socialnämnden 2017 -04 -25

Yttrande avseende motion om inrättande av äldre- och
funktionshinderombud

Expedieras till

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
Nya moderaterna
Centerpartiet

Socialnilmnden beslutar att ftirvaltningen får i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen
ftir befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjänst till äldre- och

funktionshinderombud, samt Iilreslä organisatorisk placering av denna.
socialnämnden beslutar att överlämna örvaltningens skrivelse som sitt yttrande
kommunstyrelsen.

Kristdemokratema
Akten

till

Årendet
Kommunstyrelseftrvaltningen har begärt socialnämndens yttrande över en motion om inrättande
av ett äldre- och funktionshinderombud.

Socialnämnden beslutade 2017-04-25 att återremittera ärendet till socialftirvaltningen ftir en
beskrivning av innehåIlet i en tjåinst som äldre- och funktionshinderombud samt va;
{änsten
lämpligen bör placeras utifrån önskemål om en oberoende funktion.

Bakgrund
Moderatema, centerpartiet och kristdemokratema föreslår i en gemensam motion från 2017-0308, "Motion till kommunfullmiiktige, inrättande av en äldre- och funktionshinderombud i
Nynäshamns kommun" att ett silrskilt ombud ska inrättas ftir att fiira äldre- och
funktionshindrades talan i kontakt med kommunen, företräda dern i deras intressen samt bistå
med information om kommunens verksamhet. Funktionen ftireslås organisatoriskt ligga under
revisionens verksamhet som oberoende under kommunfullmäktige',ges en stark oci'-fristående
stiillning gentemot kommunens ftirvaltningar och eventuellt friståindä entreprenörer,,.

Beskrivning av uppdraget äldre- och funktionshinderombud
Förvaltningen har valt ut två kommuner med äldreombud( Linköping och Uppsala), samt en
kommun med äldre- och funktionshinderombud (Iddevalla) ft;r ån beskrivning av'tjänstens
innehåll.
Uppdraget fiir äldreombud/äldre- och funktionshinderombud:

.
o
o

Justerarsignaturer

Ge information, lyssna och ge stöd och vägledning
Ta emot och ftirmedla synpunkter och klagomål på kommunens (eller entreprenörers)
verksamheter.

Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som är
väsentliga {tir äldres välliird

Utdrsgsbesty*ånde
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Vara en neutral funktion som kan stödja den enskilde i dennes kontakter med kommunen

Förmedlakontakttill ftireningar, frivilligorganisationer, samarbetspartners och andra

o

berörda organisationer (-Iddevalla)
Ansvara ftir kommunens uppsökande verksamhet (Linköping)

o

Avge en årlig rapport till kommunfullmiiktige (Uppsala)

Jämförelse med uppdraget ftir personligt ombud
Socialftirvaltningen har sedan flera år erfarenhet av Personligt ombud, där arbetsuppgiftema iir
liknande de uppgifter som ett äldre-och funktionshinderombud har i andra kommuner men iir helt
inriktade till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten har varit väl
fungerade till sommaren 201 6 då dåvarande tjiinsteman slutade. Det har sedan varit svårt att
rekrytera ett nyft personligt ombud. Tjåinsten iir placerad under Funktionshinderområdet,
utftirare och finansieras delvis genom statliga medel.
Arbetsuppgifter ftir ett personligt ombud iir:
tillsammans med brukaren se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och

o

genomftirs

o
o
o
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bistå i kontaktema med olika myndigheter, identifiera och formulera brukarens behov av
vård, stöd, service

rehabilitering och sysselsättning och se till att klienten fär detta utifrån egna önskemål,
behov och lagliga rättigheter
identifiera och rapportera de brister i samhällsstödet som de upptäcker, som gör att
klienternas behov inte blir tillgodosedda,

till den lokala ledningsgruppen

Information och stöd
Kommunens handikapp- och pensiondrsråd ålr organ fiir samråd och ömsesidigt
informationsutbyte mellan organisationema och kommunen. Råden ska verka liir att
äldres och funktionshindrades intressen beaktas vid kommunens behandling av iirenden
som gäller äldre och funktionshindrade.

Kontaktcenter: möter alkniinhetens behov av lätt tillgänglig information om kommunens
verksamheter och håinvisar till riitt funktion eller förvaltning. Kontaktcenter bokar även
tider ftir att handlägga enklare åirenden. och svarar på frågor via telefon, mejl och sociala
medier som rör koilrmunens verksamheter och dess arbete. Organiserat under
kommunstyrelsef iirvaltningen.
Lotsen @alder).' Lotsen har lörutom ett infotmationsuppdrag även en rådgivande
funktion. Lotsen hjälper även till med praktiska uppgifter som till exempel att Slla i
blanketter, boka tider, boka ftirdtjeinstresor, bya batterier och slang till hörapparater.
Organiserat under socialförvaltningen.

Anhörigstöd: har även ett uppdrag som uppsökare som bjuder in alla personer som

ffllt

80 år ftir ett hälsosamtal. Tanken ,ir att samtalet ska vara en ftirsta kontakt med
kommunens verksamheter och en möjlighet ftir kommunen att liimna information om

277

kommunens insatser ftir äldre, vart den enskilde kan viinda sig om behov uppstår och så
vidare. Organiserat under socialfiirvaltningen.

Ahivitetslaordinatorfir cildre: Samordnar

och rekryterar

frivilligl«after inom

äldreomsorgen. Organiserat under socialftirvaltningen.
Konlaktpersonal och gode mriz. Även andra möjligheter till hjälp finns i form av
exempelvis kontaktpersonal och gode miin som alla iir inblandade kring varje enskild
person med uppgiit att tillvarata den enskildes intressen.

Kontroll
Socialftirvaltningens verksamheter kontrolleras på olika sätt. I kommunallagen stiills krav på att
niimndema har en tillräcklig intern kontroll över sin verksamhet. Intem kontroll åir ett verktyg ftir
såväl den politiska ledningen som ftrvaltningen. Intem kontroll siikrar både en effektiv
I?irvaltning och minimerar risken fiir allvarliga fel. I de fall en person vill överklaga ett beslut om
en insats, prövas alltid detta rättsligt.
Synpunkts och klagomålshantering socialförvaltninger: Genom kommunens synpunktshantering

kan synpunkter liimnas för att ftirbättra kommunens verksamheter. Samtliga synpunkter
registreras och hanteras av kommunen,
Förvaltningens personal kan vid önskemål vara be§iilplig att skriva ner åsiktema. Registrator
skickar synpunkt/klagomål till berörd enhetschefftir åtgärd. Synpunkt/klagomål skickas också
till den tjänsteman som har i uppdrag göra en sammanställning till Socialniimnden. Återkoppling
sker till den klagande.

Awikelsehantering, socialfirvaltningen: Awikelsehantering är ett redskap som används ftir att
upptäcka systemfel som ftirbättrar brukares/klienters/patienters kontakter med socialtjiinsten. Det
handlar alltså inte om enskilda medarbetare. Förvaltningen har en gemensam rutin ftir hantering
av awikelser. Sedan november 2016 hanteras awikelser i verksamhetssystemet Treserva.
I awikelsehanteringen ingår även anmälningsskyldighet av allvarliga håindelser eller risker enligt
lex Sarah eller lex Maria. Då gäller riktlinjer enli6 lex Sarah och riktlinjer enligt lex Maria.
Grundregeln är att den som upptiicker en awikelse också iir den som skriver en awikelserapport
i Treserva. Detta gäller all personal inklusivo vikarier och praktikanter. Den som upptäcker on
hiindelse eller omstiindighet, dåir brukaren/klienten/patienten skadats eller utsatts ft)r risk att
skadas ska skriva en awikelserapport eller lex Sarah rapport.
Awikelser som bedöms som missftirhållanden eller risk ftr missftirhållande utreds enligt lex
Sarah av lex Sarah-utredare. Vid allvarliga missftirhållanden eller risk Iör allvarliga
missftlrhållanden anmäls det till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO). Alla awikelser
gällande hälso- och sjukvårdsinsatser skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som
utreder enligt lex Maria.
Tillsyn: Myndrghet äldre och funktionshinder genomftir tillsyn över samtliga verksamheter inom
både funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Verksamhetema ooh avdelningschef skriver
samband med tillsynen under en intern överonskommelse som bland annat innehåller krav på

i

dokumentation, läkemedelshantering, vårdhygien, lokaler, möjlighet att delta i sysselsättning av
olika slag etc. Överenskommelsen innefattar även krav på uppftljning och vilka åtgärder som
utftiraren åtar sig att vidta utifrån de resultat som framkommer vid kvalitetsuppfiiljningen.
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Förutom dessa intema kontrollorgan kan tilläggas även den externa kontroll som utövas på
kommunens verksamheter. IVO granskar om miinniskor får de insatser som de har behov av och
om vården och omsorgen ftiljer lagama, till exempel att säkerställa en god kvalitet.

0rganisatorisk placering
I motionen flireslås en organisatorisk placering inom kommunrevisionen i Nynäshamn.
Verksamheten består av sex ftirtroendevalda revisorer. Ett äldre' och funktionshinderombud
skulle i detta sammanhang bli helt ensam och inte ha tillgång till stöd och arbetsledning vitket ur
arbetsmiljösynpunkt skulle vara olämpligt.
En mer obunden organisatorisk tillhörighet om en tjänst skulle skapas kan vara kommunens
kontaktcenter som arbetar med frågor av främst informationsinriktning och där det finns ett
socialt sammanhang och arbetsledning.
Ett annat altemativ är att en eventuell tjänst placeras inom socialftirvaltningen som redan nu
arbetar med de aktuella arbetsuppgifterna spridda på flera tjiinster som i så fall skulle samlas på
en tjänst.

Förvaltningens synpunkter
Socialftirvaltningen bedömer att både det stöd och hjälp och kontrollåtgärder som motionen
anser att det finns ett behov av redan utförs, vilket beskivs ovan. De olika stöden är dock
spridda på flera olika verksamheter och kan därftir upplevas som splittrade. Ett alternativ skulle
kunna vara att samla flera av uppgiftema till en tjänst som kan kallas äldre- och
funktionshinderombud under {tirutsättning att detta inte medftjr några ökade kostnader ftjr
Itirvaltningen.
När det gäller placering av ett eventuellt äldre- och funktionshinderombud så finns wå möjliga
altemativ. Antingen på kontaktcenter ftir att undvika eventuella intressekonflikter alternativt på
socialftirvaltningen. Erfarenheten av att ha ett personligt ombud inom fiirvaltningen lir att det
inte behöver vara några nackdelar under ftjrutsättning att tjänsten placeras på ett sånt sätt i
organisationen att den fristående verksamheten vämas samtidigt som arbetsledning finns

Charlotte Dahlbom
Socialchef

Beslutsunderlag
Bilaga
Motion till kommunfullmäktige lnrättande av en äldre- och funktionshinderombud i Nynäshamns
kommun

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Nya moderaterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Akt

tillgänglig.
Socialftirvaltningen anser att tyngdpunkten på en eventuell diinst som äldre- och
funktionshinderombud bör vara råd och stöd även om en viss kontrollfunktion utifrån att
identifiera och rappoftera de brister i samhällsstödet som upptäcks ingår. Det {inns redan en
synpunkts och klagomålsfunktion samt en awikelsehantering inom ftirvaltningen och där skulle
ett äldre- och funktionshinderombudet kunna vara ett komplement. Det är också ett sätt att,
precis som med personligt ombud, ha möjlighet att fanga upp åsikter och behov från personer
som står utanför kommunens verksamheter.
En viktig del i en eventuell tjänst behöver vara att i enlighet med det äldrepolitiska programmet
utveckla det ftirebyggande och friimjande arbetet i samverkan med civilsamhället.
Programarbete inom funktionshinderområdet är påbörjat och rollerna mellan personligt ombud
och funktionshinderombud kan med ftirdel tydliggöras i detta arbete då dessa roller går in i
varandra,
Sooialftrvaltningen föreslår att filrändringarna vid ett eventuellt inftirande av äldre-och
funktionshinderombud genomfiirs senast 2019-01-01 ftir att firdigställa programarbete samt att
hinna göra erforderliga ftirändringar av befintliga tjänster utan att det fir negativa konsekvenser
ur ett brukarperspektiv.
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Yttrande över inrättande om äldreombudsman samt äldre- och
funktionshinderombud
Enheten kontaktcenter har beretts möjlighet att yttra sig över två motioner avseende inrättande av
äldreombudsman samt äldre- och funktionshinderombud, Socialnämnden har yttrat sig över bägge
motionerna och i dessa yttranden diskuteras en organisatorisk placering av ombudsmännen.

Kontaktcenter nämns som ett tänkbart alternativ.
Från kontaktcenters sida ser vi att vissa av de funktioner som specificeras skulle kunna ligga inom
kontaktcenters område. I synnerhet de uppdrag som handlar om rådgivning, ge information och
vägleda samt förmedla synpunkter och klagomå|. Dock är det svårt att se att kontaktcenter skulle
kunna åta sig uppdraget att t.ex. "medvetandegöra kommunen i frågor som är väsentliga för åldre
välfärd" samt ansvara för kommunens uppsökande verkamhet'

Sammantaget menar Vi att kontaktcenter kan åta sig vissa av de uppgifter som berörs av motionen
men om uppdraget i sin helhet ska ligga på en person avstyrker vi en organisatorisk placering inom
kontaktcenter.

I den mån kontaktcenter ska åta sig ytterligare uppgifter fordrar det en särskild förhandling om
åtagande och kostnader,
För förvaltningen

Z?
e
v
David Ulmdr

/-\
( '--

j
------

,-/
\

..;qtr-anr6'

tf kontaktcenterchef

fri?it:;ti

r
.l

7n
l'l

Upprättad av
Davld ulmdr,

.\\,?,..'t.,1.

l(om m unsiyrelsen

Version
10

2017

Irlri

0 li

ti ,D

l'l

ili

Tlt,L,L, i:-0tJil,.ti

-03- I

0

iiiitiri.tri,trrriiri.l'rlrr!,r

INRÄTTANDE AV EN ÄLDRE. OCH FUNI(TION5HINDERSOMBUD

I

NYNÄSHAMNS KOMMUN
Att inrätta en äldre- och funktionshindersombud i Nynäshamn kommun anser vi skulle höja
deras röster.
Att vara äldre och funktionshindrad samt i behov av omsorg eller service från samhällets sida
är inte enbart en enskild angelägenhet för dessa personer. Den nya livssituationen påverkar
ofta en familjfamiljemedlem och andra närstående.
I denna situation kan det vara svårt att ta sig fram i byråkratlns djungel. Att kämpa för sina
rättigheter blir i många fall en mycket komplicerad process, som kan resultera i att man
avstår från att slutföra densamma.
Rapporter ger signaler om att dessa personers utsatthet i samhället ökat och ökar. Man talar
t o m om en diskriminering samtidigt som ett hot mot personers rättsäkerhet.
Nynäshamns kommun har genom anslag från Länsstyrelsen istockholms Iän haft en helt
oberoende personligt ombud. Men tyvärr så har inte rekryteringarna lyckats så bra; korta
anställningar eller dessvärre att det är svårt att rekrytera dessa personliga ombud,
Äldre- och funktionshindersombudet ska ges en stark och fristående ställning gentemot både
kommunens förvaltningar och eventuella fristående entreprenörer.
Till exempel skulle denna funktion kunna ligga under revisionens verksamhetsområden, som

david.ulmer@nynashamn.se

oberoende under kommunfullmäktige.
Borgerliga alliansen i Nynäshamn anser att äldre- och funktionshindersombudet i första hand
ska stärka den enskildes inflytande, vara den enskildes ombud, samt att svara för deras
intressen.
Ombudet kan också bidra till utvecklingen av l<ommunens olika funktioner, t ex inom
funktionshindersområdet samt inom äldreomsorgen genom återkommande
rapportering/uppföljning till berörda nämnder, eller till kommunfullmäktige av gjorda

erfarenheter och eventuella utvecklingsområden.
Vi yrkar med anledning av ovanstående

.

Att kommunfullmäktige ger i uppdrag att en äldre- och funktionshindersombud
inrättas i Nynäshamns kommun enligt de intentioner som anges i motionen'
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Svar på motion om förslag att inrätta en befattning
som äldreombudsman/kvi nna

Förslag till beslut

54

Kc,mmunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genomlnriktningsbeslutet
som fattats av Socialnämnden.

Kommunstyretsens törslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet
som fattats av Socialnämnden.

Ärendet
Pensionärspaftiet föreslår i en motion den 5 april 20L7, "Förslag att inrätta en
befattning som äldreombudsman/kvinna", att ett särskilt ombud ska inrättas för
att ge råd och stöd till äldre, verka för att äldre i Nynäshamn har en god
äldreomsorg och bidra till att utveckla den offentligt finansierade äldreomsorgen.
Dessutom föreslås att äldreombudet bör ha återkommande informationsträffar på
kommunens olika orter om aktiviteter som anordnas i kommunen. Motionen
remitterades till Socialnämnden som behandlade ärendet den 26 september 2017
(§BZll7). Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över
olika alternativ att inom ramen för befintlig verksamhet och befintliga
ekonomiska ramar konvertera en tjänst till äldreombud, samt föreslå
organisatorisk placering av denna.

Bakgrund
Det finns exempel på kommuner som har inrättat en tjänst som äldreombud, så
som Linköping och Uppsala. Innehållet i tjänsten kan variera men typiskt sett kan
ingå att ge information och vägledning, ta emot och förmedla synpunkter och
l<lagomå|, företräda de äldre eller anhöriga gentemot kommunen och ansvara för
den uppsökande verksamheten.

Inom socialförvaltningen i Nynäshamns kommun finns idag ett personligt ombud,
som har den §p av uppdrag som beskrivits ovan men som är inriktad på
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kommunens handikapp- och
pensionärsråd, kontaktcenter, Lotsen på Balder, anhörigstöd,
aktivitetskoordinator samt kontaktpersonal och gode män är andra delar i
verksamheten som bidrar till information och stöd för äldre. Socialförvaltningens
verksamhet kontrolleras internt genom synpunkts och klagomålshantering,
awikelsehantering, tillsyn utförd av myndighet äldre och funktionshinder.
Socialnämnden anför att de information-, stöd- och hjälpinsatser som motionen
anser att det finns behov av redan utförs, men är spridda på flera verksamheter.
För det fall funktionerna samlas på en tjänst finner nämnden att tyngdpunkten i
tjänsten bör vara råd och stöd samt en viss kontrollfunktion för att identifiera och
rapportera eventuella brister i samhälleligt stöd. En annan viktig del skulle vara
att utveckla det förebyggande och främjande arbetet i samverkan med
civilsamhället. Socialnämnden föreslår att tjänsten skulle kunna placeras inom
socialförvaltningen för att på så sätt ha tillgång till stöd och arbetslpdning inom
förvaltningen. Som alternativ pla215isS nämns
)

kr ktcenter.
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Motion - Förslag att inrätta en befattning som
äldreombudsman/kvin na
Kommunstyrelsens förslag til I kommunf ullmäktige
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmäktige besluta att motionen tir besvarad genom
inrikturingsbeslutet som fattats av Socialniimnden.

Reservation
Agneta Ijärnhammar (M), Harry Bouveng (M), Antoneila Pinone (KD) och Georgios Tsiouras
(M) reserverar sig mot beslutet till fiirmån för Agneta Ijärnhammars yrkande.

Ärendet
Pensionärspartiet {tireslår i en motion den 5 apil20l7, "Förslag att inrätta en befattning som
äldreombudsman/kvinna", att ett sEirskilt ombud ska inrättas ftir att ge råd och stöd till äldre,
verka ftir att äldre i Nynäshamn har en god äldreomsorg och bidra till att utveckla den offentligt
finansierade äldreomsorgen. Dessutom fiireslas att äldreombudet bör ha återkommande
informationsträffar på kommunens olika orter om aktiviteter som anordnas i kommunen.
Motionen remitterades till Socialnåimnden som behandlade iirendet den 26 september 2017
(§82/1 7). Socialnämnden beslutade att ge ftirvaltningen i uppdrag att se över olika alternativ att
inom ramen för' befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjåinst till
iildreombud, samt fiireslå organisatorisk placering av denna.

)näshu,,

kömmun

Sammanträdesdatum 20tB-02-21

).,

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-21

§ 43118

Socialnlimnden anftir att de information-, stöd- och hjälpinsatser som motionen anser att det
finns behov av redan utftirs, men är spridda på flera velksamheter. För det fall funktionerna
samlas på en tjzinst finner nåtunnden att tyngdpunkten i tjåinsten bör vara råd och stöd samt en viss
kontrollfunktion ftir att identifiera och rappoftera eventuella brister i samhåilleligt stöd. En annan
viktig del skulle vara att utveckla det ftirebyggande och fråimjande arbetet i samverkan med
civilsamhället. Socialniimnden ftireslår att tjänsten skulle kunna placeras inom
socialförvalhringen ftr att på så siitt ha tillgang till stöd och arbetsledning inom ftirvaltningen.
Som altemativ placering nitmns kontaktcenter.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseftirvaltningen har inte några invändningar mot Socialnämndens
inriktningsbeslut och grunderna för detta. En eventuell placering på kontaktcenter skulle inte
tillgodose socialnåimndens vision fiir innehåltet i tjänsten så som verksamhetsutveckling,
uppsökande verksamhet och samverkan. Diirliir avstyrks en placering på kontaktcenter'. Genom
Socialnämndens inriktningsbeslut besvaras motionen utifrån den befintliga organisationens
ftirutsättningar.

Förslag till beslut
Kommunfirllmiiktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av
Socialnåimnden.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av
Socialnämnden.

Yrkande

Bakgrund
Det finns exempel på kommuner som har inrättat en tjåinst som åildreombud, så som Linköping
och Uppsala. Innehållet i tjänsten kan variera men typiskt sett kan ingå att ge information och
vägledning, ta emot och ftirnedla synpunkter och klagomål, företräda de äldre eller anhöriga
gentemot kommunen och ansvara för den uppsökande verksamheten.

Inom socialftirvaltningen i Nynäshamns kommun finns idag ett pelsonligt ombud, som har den
typ av uppdrag som beskrivits ovan men som iir inriktad på personer med psykiska
fuirktionsnedsättningar. Kommunens handikapp- och pensioniirsråd, kontaktcenter, Lotsen på
Balder, anhörigstöd, aktivitetskoordinator samt kontaktpersonal och gode miin tir andra delar i
velksamheten som bidrar till information och stöd ftir åildre. Socialftirvaltningens verksamhet
kontrolleras internt genom synpunkts och klagomålshantering, awikelsehantering, tillsyn utftird
av myndighet äldre och frrnktionshinder.

lusterarslgnaturer
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Utdragsbestyrkande

Agneta Tjärnhammar (M) yrkar återremiss av ärendet för remiss till rådet för funKionshinderfrågor
och kommunala pensionärsrådet.

Proposition
Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till återremissyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutat att avslå yrkandet om återremiss.
Ordföranden (S) ställer därefter proposition på bifall eller avslag till förslaget till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut.

Kopia: Akten

JusterarSignatrer '
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Vår beteckning
KS/20r 7/0200/060-5

Dalum
2017.1 1 -25

kömmun

Vår beleckning
KS/2017/0200/060-5

viktig del skulle vara att utveckla det ftirebyggande och främjande arbetet i samverkan med

Kommunstyrelseförvaltningen

Beslutsinstans

Miriam Ingeson

kommunfullmäktige

civilsamhället. Socialnämnden föreslår att tjänsten skulle kunna placeras inom
socialftirvaltningen för att på så sätt ha tillgång till stöd och arbetsledning inom fiirvaltningen.
Som alternativ placering nämns kontaklcenter.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

Svar på motion - Förslag att inrätta en befattning som
ä!d reornbudsman/kvi nna
Förslag till beslut

I(ommunstyrelseförvaltningen har inte några invändningar mot Socialnämndens
iruiktningsbeslut och grunderna för detta. En eventuell placering på kontaktcenter skulle inte
tillgodose socialnämndens vision ftir innehållet i tjänsten så som verksamhetsutveckling,
uppsökande verksamhet och samverkan. Diirför avstyrks en placering på kontaktcenter. Genom
Socialnänndens iruiktningsbeslut besvaras motionen utifrån den befintliga organisationens
förutsättningar.

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom inriktningsbeslutet som fattats av
Socialnämnden.

Ärendet
i en motion den 5 april 2017, "Förslag att inrätta en befattning som
äldreombudsman/kvinna", att ett särskilt ombud ska inrättas fijr att ge råd och stöd till äldre,
verka för att äldre i Nynäshamn har en god äldreomsorg och bidra till att utveckla den offentligt
finansierade äldreomsorgen. Dessutom {tireslås att äldreombudet bör ha återkommande
informationsträffar på kommunens olika orter orn aktiviteter som anordnas i kommunen.
Motionen remitterades till Socialnämnden sorn behandlade ärendet den 26 september 201 7
(§82/17). Socialnämnden beslutade att ge fijrvaltningen i uppdrag att se över olika alternativ att
inom*Larten för befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konverlera en tjänst till
äldreombud, samt ftireslå organisatorisk placering av denna.
Pensionärspartiet föreslar

Bakgrund
Det finns exempel på kommuner som har inrättat en tjänst som äldreombud, så som Linköping
och Uppsala. Innehållet i tjänsten kan variera men typiskt sett kan ingå att ge information och
väglednirig, ta emot och förmedla synpunkter och klagomål, ft)reträda de äldre eller anhöriga
gentemot kommunen och ansvala ftir den uppsökande verksamheten.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll § 82117 2017-09-26
Tjiinsteutlåtande socialnämnden SON/2017l0 I 961000-2
Yttrande över inrättande om äldreombudsman samt äldre- och funktionshinderombud
K52017t0200/060-4

För kännedom

soN
Kontaktcenter

Inom socialför'valtningen i Nynäshan-rns kommun finns idag ett personligt ombud, som har den

typ av uppdrag som beskrivits ovan men som är iruiktad på personer med psykiska
l'unktionsnedsättningar. Kommunens handikapp- och pensionärsråd, kontaktcenter, Lotsen på
Balder, anhörigstöd, aktivitetskoordinator sarnt kontaktpersonal och gode män är andra delar i
verksamheten som bidrar till inforrnation och stöd ftjr äldre. Socialftjrvaltningens verksamhet
kontrolleras internt genom synpuukts och klagomå[shantering, avvikelsehantering, tillsyn utftird
av myndighet äldre och funktionshinder.
Socialnämnden anför att de information-, stöd- och hjälpinsatser som motionen anser att det
finns behov av redan utfiirs, men är spridda på flera verksamheter. För det fall funktionerna
samlas på en 1jänst linner nämnden att tyugdpunkten i tjänsten bör vara råd och stöd samt en viss
kontrollfunktion {tir att identifiera och rapportera eventuella brister i samhälleligt stöd. En annan
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammantrådesdatum
2017-09-26

Expedieras
Pensionåirspartiet

Kommunstyrelsen

Ald

Förslag att inrätta en befattning som äldreombud
Socialnämndens beslut
Socialniimnden beslutar att ftirvaltningen får i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen
ftir befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjänst till äldreombud,
samt föreslå organisatorisk placering av denna.

§ocialnämnden beslutar att överliimna ftirvaltningens skrivelse som sitt ythande
kommunstyrelsen.

till

rdrbetsuts kottets besl ut
Socialnåimndens arbetsutskott ftireslår socialniimnden att ftirvaltningen får i uppdrag att se över
olika alternativ att inom ramen fijr befintlig verksamhet och befrrtliga ekonomiska ramar

konvertera en tjänst

till

äldreombud, samt ftireslå organisatorisk placering av denna.

Socialniimndens arbetsutskott ftireslår socialnlimnden att besluta att överlämna frirvaltningens
sl«ivelse som sitt ythande till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ftirvaltningen fär i uppdrag att se över olika altemativ att inom ramen
fdr befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjåinst till äldreombud,
samt ftireslå organisatorisk placering av denna.
Socialniimnden beslutar att överlämna ftirvaltningens sl«ivelse som sitt yttrande
kommunstyrelsen.

till

Ärendet
Pensioniirspartiet ftireslår i en motion från 2017-04-05, "Motion till kommunfullmiiktige, Förslag
att inrätta av en befattning som äldreombudsman/kvinna. att ett särskilt ombud ska inrättas ftir att
ge råd ooh stöd till äldre, verka ör en att äldre i Nynäshamn har en god äldreomsorg och bidra
till att utueckla den offentligt finansierade äldreomsorgen. Dessutom fiireslås att äldreombudet
bör ha återkommande informationsträffar på kommunens olika orter om aktiviteter som anordnas
i kommunen. Kommunst,,relsefiirvaltningen har begärt socialnlimndens l,ttrande över en motion
om inrättande av ett äldreombud.

Beslutsunderlag
Motion - Inrättande av befattning som äldreombudsman i Nynäshamns kommun
Protokollsutdrag

-,

2017 -08-08, 62
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beteckning
soN/20't 7/o1 96/000-2

Jämförelse med uppdraget för personligt ombud

Tjänstestiille/handläggare
Socialförvaltningen

å

BesIutsinstans
Socialnämnden

Förslag att inrätta en befattning som äldreombud
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ftrvaltningen får i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen
fiir befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en dänst till äldre- och
funktionshinderombud, samt Itireslå organisatorisk placering av denna'
socialniimnden beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till
kommunstyrelsen

Socialftjrvaltningen har sedan flera år erfarenhet av Personligt ombud, där arbetsuppgifterna är
liknande de uppgifter som ett äldre-och funktionshinderombud har i andra kommuner men är helt
inriktade till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten har varit väl
fungerade till sommaren 2016 då dåvarande tjänsteman slutade. Det har sedan varit svårt att
rekrytera ett nytt personligt ombud. Tjzinsten är placerad under Funktionshinderområdet,
utftirare.
Arbetsuppgifter ftir ett personligt ombud är:
tillsammans med brukaren se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och

r

genomftirs

o
e
o

Ärendet
Kommunstyrelseftirualtningen har begärt socialnämndens yttrande över en motion om inrättande

bistå i kontaktema med olika myndigheter, identifiera och formulera brukarens behov av
vård, stöd, service
rehabilitering och sysselsättning och se till att klienten får detta utifran egna önskemåI,
behov och lagliga rättigheter
identiflera och rapportera de brister i samhällsstödet som de upptäcker, som gör att
klienternas behov inte blir tillgodosedda, till den lokala ledningsgruppen

av ett äldreombud.

lnformation och stöd
Bakgrund
Pensionärspartiet ftireslår i en motion fran 2017-04-05, "Motion till kommunfullmäktige, Förslag
att inrätta av en befattning som äldreombudsman/kvinna. att ett särskilt ombud ska inrättas ftir att
ge råd och stöd till äldre, verka fiir en att äldre i Nynäshamn har en god äldreomsorg och bidra
iill att utveckla den offentligt finansierade äldreomsorgen. Dessutom fiireslås att äldreombudet
bör ha återkommande informationsträffar på kommunens olika orter om aktiviteter som anordnas

Kornmunens handikapp- och pensiontirsråd är organ fdr samråd och ömsesidigt
informationsutbyte mellan organisationerna och kommunen. Råden ska verka ftjr att äldres och
funktionshindrades intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre
och funktionshindrade.

i kommunen.

Kontaktcenter: möter allmänhetens behov av lätt tillgänglig information om kommunens
verksamheter och hänvisar till rätt funktion eller ft)rvaltning. Kontaktcenter bokar även tider ftir
att handlägga enklare ärenden. och svarar på frågor via telefon, mejl och sociala medier som rör
kommunens verksamheter och dess arbete. Organiserat under kommunstyrelseftirvaltningen.

Beskrivning av uppdraget äldreombud
Förvaltningen har valt ut två kommuner med äldreombud( Linköping och Uppsala), samt en
kommun med äldre- och funktionshinderombud (Uddevalla) fiir en beskivning av tjänstens
innehåll.
Uppdraget ftir äldreombud/äldre- och funktionshinderombud:
Ge information, lyssna och ge stöd och vägledning
Ta emot och fiirmedla synpunkter och klagomål på kommunens (eller entreprenörers)

o
o

o
I
a

a

a

verksamheter.

Lotsen (Balder).. Lotsen har fiirutom ett informationsuppdrag även en rådgivande funktion.
Lotsen hjälper även till med praktiska uppgifter som till exempel att fylla i blanketter, boka tider,
boka f?irdtjänstresor, blta batterier och slang till hörapparater. Organiserat under

socialftirvaltningen.
Anhörigstöd: har även ett uppdrag som uppsökare som bjuder in alla personer som fyllt 80 år fttr

Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som är
väsentliga ftir äldres välftird
Vara en neutral funktion som kan stödja den enskilde i dennes kontakter med kommunen
Förmedla kontakt till fiireningar, frivilligorganisationer, samarbetspartners och andra

ett hälsosamtal. Tanken är att samtalet ska vara en fiirsta kontakt med kommunens verksamheter
och en möjlighet fiir kommunen att låimna information om kommunens insatser fiir äldre, vart
den enskilde kan vända sig om behov uppstår och så vidare. Organiserat under

berörda organisationer (Uddevalla)
Ansvara ftir kommunens uppsökande verksamhet (Linköping)
Avge en årlig rapport till kommunfullmäktige (Uppsala)

Aktivitetskoordinator för cildre: Samordnar och rekryterar frivilligkrafter inom äldreomsorgen.
Organiserat under socialfiirvaltningen.

29I
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socialftrvaltningen.
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Kontaktpersonal och gode mcin: Även andra möjligheter till hjälp finns i form av exempelvis
kontaktpersonal och gode män som alla är inblandade king varje enskild person med uppgift att
tillvarata den enskildes intressen.

Förutom dessa interna kontrollorgan kan tilläggas även den extema kontroll som utövas på
kommunens verksamheter. IVO granskar om människor får de insatser som de har behov av och
om vården och omsorgen följer lagarna, till exempel att siikerställa en god kvalitet.

Kontroll

Organisatorisk placering

Socialftjrvaltningens verksamheter kontrolleras på olika sätt. I kommunallagen ställs krav på att
nämnderna har en tillräcklig intern kontroll över sin verksamhet. Intern kontroll är ett verktyg ftir
såväl den politiska ledningen som förvaltningen. Intern kontroll säkar både en effektiv
förvaltning och minimerar risken ftir allvarliga fel. I de fall en person vill överklaga ett beslut om
en insats, prövas alltid detta rättsligt.

I en tidigare motion från moderatema, centerpattiet och kristdemokaterna ftireslås en

Synpunlds och klagomålshantering socialförttaltningen: Genom kommunens synpunktshantering
kan synpunkter lämnas för att förbätha kommunens verksamheter. Samtliga synpunkter

registreras och hanteras av kommunen.
Föivaltningens personal kan vid önskemål vara behjälplig att skiva ner åsikterna. Registrator
skickar synpunkt/klagomål till berörd enhetschef för åtgärd. Synpunkt/klagomål skickas också
till den tj"äÅtemu, ,olro hu. i uppdrag göra en sammanställning till Socialnåimnden. Återkoppling
sker till personen i fråga.
Avvikelsehantering, sociaförvaltningen: Awikelsehantering är ett redskap som används för att
upptäcka systemfel som förbättrar brukares/klienters/patienters kontakter med socialtjänsten. Det
handlar alliså inte om enskilda medarbetare. Förvaltningen har en gemensam rutin fiir hantering
av avvikelser. Sedan november 2016 hanteras awikelser i verksamhetssystemet Treserva.
I avvikelsehanteringen ingår även anmälningsskyldighet av allvarliga händelser eller risker enligt
lex Sarah eller lex Maria. Då gäller riktlinjer enligt lex Sarah och riktlinjer enligt lex Maria'
Grundregeln är att den som upptäcker en awikelse också är den som skriver en awikelserapport
i Treserva. Detta gäller all peisonal inklusive vikarier och praktikanter. Den som upptäcker en
händelse eller omitändighet, där brukaren/klienten/patienten skadats eller utsatts ftir risk att
skadas ska sl«iva en awikelserapport eller lex Sarah rapport.

Awikelser som bedöms som missfbrhållanden eller risk fiir missftirhållande utreds enligt lex
Sarah av lex Sarah-utredare. Vid allvarliga missftrhållanden eller risk för allvarliga
missftirhållanden anmäls det till Inspektionen fiir vård och omsorg, (IVO). Alla awikelser

gällan4e hälso- och sjukvårdsinsatser skickas
utreder enligt lex Maria.

till

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som

Tillsyn: Myndighet äldre och funktionshinder genomfiir tillsyn över samtliga verksamheter inom
både funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Verksamheterna och avdelningschef skriver i
samband med tillsynen under en intem överenskommelse som bland annat innehåller ktav på
dokumentation, läkemedelshantering, vårdhygien, lokaler, möjlighet att delta i sysselsättning av
olika slag etc. Överenskommelsen innefattar även krav på uppftiljning och vilka åtgärder som
utförareriåtar sig att vidta utifrån de resultat som framkommer vid kvalitetsuppfijljningen.
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organisatorisk placering inom kommunrevisionen i Nynäshamn. Verksamheten består av sex
ftiftroendevalda revisorer. Ett äldreombud skulle i detta sammanhang bli helt ensam och inte ha
tillgång till stöd och arbetsledning vilket ur arbetsmiljösynpunkt skulle vara olämpligt.
En mer obunden organisatorisk tillhörighet om en tjänst skulle skapas kan vara kommunens
kontaktcenter som arbetar med frågor av främst informationsinriktning och ditr det finns ett
socialt sammanhang och arbetsledning.
Ett annat alternativ är att en eventuell tjänst placeras inom socialft)rvaltningen som redan nu
arbetar med de aktuella arbetsuppgifterna spridda på flera tjänster som i så fall skulle samlas på
en tjänst.

Förvaltningens synpunkter
Socialförvaltningen bedörner att de informations, stöd och hjälpinsatser som motionen anser att
det finns ett behov av redan utförs, vilket beskrivs ovan. De olika stöden är dock spridda på flera
olika verksamheter och kan därftir upplevas som splittrade. Ett alternativ skulle kunna vara att
samla flera av uppgiftema till en tjänst som delvis även utvidgas till att gälla funktionshindrade
och kan kallas äldre- och funl<tionshinderombud detta under förutsättning att det inte medftir
några ökade kostnader ftir ftirvaltningen. Det personliga ombudet är ett funktionshinderombud
riktat mot personer med psykisk ohälsa.
Niir det gälter placering av ett eventuellt äldre- och funktionshinderombud så finns två möjliga
alternativ. Antingen pä kontaktcenter ftir att undvika eventuella intressekonflikter alternatirt på
socialftirvaltningen. Erfarenheten av att ha ett personligt ombud inom fiirvaltningen är att det
inte behöver vara några nackdelar under förutsättning att tjiinsten placeras på ett sånt sätt i
organisationen att den fristående verksamheten värnas samtidigt som arbetsledning finns

tillgänglig.
Socialftjrvaltningen anser att tyngdpunkten på en eventuell tjänst som äldre- och
funktionshinderombud bör vara råd och stöd även om en viss kontrollfunktion utifrån att
identifiera och rappoftera de brister i samhällsstödet som upptäcks ingår. Det finns redan en
synpunkts och klagomålsfunktion samt en awikelsehantering inom förvaltningen och där skulle
ett äldre- och funktionshinderombudet kunna vara ett komplement. Det är också ett sätt att,
precis som med personligt ombud, ha möjlighet att fånga upp åsikter och behov från personer
som star utanftir kommunens verksamheter.
En viktig det i en eventuell tjänst behöver vara att i enlighet med det äldrepolitiska programmet
utveckla det förebyggande och främjande arbetet i samverkan med civilsamhället.
Programarbete inom funktionshinderområdet är påbörjat och rollema mellan personligt ombud
och funktionshinderombud kan med fördel tydliggöras i detta arbete då dessa roller går in i
varandra.
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Datum
2017-0e-27

Vår bbkning
soNi201 7/0 1 96/000-2

(1)

Nvnäshamn
kömmun

Datum

Diarienummer

2017-11-01

KS/2017/0200
Uppråttad av
Dävld Ulm6r, tf kontaktcenter.hef

' l./nqr-;trn
Socialförvaltningen föreslår' att fiirändringarna vid ett eventuellt inftirande av äldre- och
funktionshinderombud genomltirs senast 20 9-0 1 -0 1 för' att ftirdigställa programarbete samt att
hinna göra erforderliga liirändringat av befintliga tjänster utan att det får' negativa konsekvenser
1

ur ctt brukar perspektiv.

Yttrande över inrättande om äldreombudsman samt äldre- och
n l<tionsh i nderombucl

fu

Enheten kontaktcenter har beretts möjlighet att yttra sig över wå motioner avseende inrättande av
äldreombudsman samt äldre- och funktionshinderombud. Socialnämnden har yttrat sig över bägge
motionerna och i dessa yttranden diskuteras en organisatorisk placering av ombudsmännen.
Kontaktcenter nämns som ett tänkbart alternativ.
Från kontaktcenters sida ser vi att vissa av de funktioner som specificeras skulle kunna ligga inom
kontaktcenters område. I synnerhet de uppdrag som handlar om rådgivning, ge information och
vägleda samt förmedla synpunkter och klagomå|. Dock är det svårt att se att kontaktcenter skulle
kunna åta sig uppdraget att t.ex. "medvetandegöra kommunen i frågor som är väsentliga för ätdre
välfärd" samt ansvara för kommunens uppsökande verkamhet.

Charlotte Dahlbom
Socialchef

Beslutsunderlag

Sammantaget menar vi att kontaktcenter kan åta sig vissa av de uppgifter som berörs av motionen
men om uppdraget i sin helhet ska ligga på en person avstyrker vi en organisatorisk placering inom
kontaktcenter.

Bilagor

i den mån kontaktcenter ska åta sig ytterligare uppgifter fordrar det en särskild förhandling om
åtagande och kostnader.

Motion till Kornmunf'ullmäktige i Nynäshamn, Förslag att inrätta en befattning som
äldreombudsman/kvinna
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Förslag

att inrätta

Motion om att inrätta en befattning som Äldreombudsman har tidigare
behandlats i Kommunfullmäldige utan framgång.
Antalet äldre ökar för varje år, liksom behoven av social service.
Äldreombudsmannen skall verka för att äldre i Nynäshamn har en god
äldreomsorg och bidra till att utveckla den offentligt finansierade
åldreomsorgen.
Stöd och hjälp med olil<a kontal<ter i samhället efterfrågas. Äldre och
handikappade kan behöva hjälp och råd i olika ärenden, och få svar på frågor
om de kommunala verl<samheterna.
Bland pensionärerna efterfrågas ofta hjälp med såväl små som större
bel<ymmer. Dagens problem med att använda l(ontanter orsal<ar till exempel
besvär för många.

Nynäshamn den 5 april 20L7
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Svar på motion om trygghet och studiero
Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse
att kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av
elevs ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero,
samt att motionen därmed anses besvarad.

Ärendet
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufuud (M) har den 6 september 2017
inkommit med en motion om trygghet och studiero. I motionen föreslås att en
'konsekvenstrappa" införs for disciplinära åtgärder. Konsekvenstrappan ska vara
en centralt framtagen riktlinje som ska kunna ligga till grund för skolornas eget
arbete med disciplinära åtgärder, exempelvis när det är befogat med skriftlig
varning, kvarsittning eller polisanmälan. Kommunfullmäktige föreslås besluta att
ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 'konsekvenstrappa"
för mer trygghet och studiero som ska gälla för kommunens skolor och bidra till
att skapa likvärdighet i utbildningen. Motionen har remitterats till Barn- och
utbildningsnämnden som beslutade avge yttrande i ärendet den 26 oktober 2017
(9137 117).

Äldreombudsmannen kan även informera och besvara frågor från äldre och
deras anhöriga om riktlinjerna för kommunens äldreomsorg.
Äldreombudsmannen bör ha återkommande informationsträffar på
kommunens olika orter om al(tiviteter som anordnas i kommunen.

Nynäshamns kommun.

Kf§ss

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäktige

en befattning som äldreombudsman/kvinna.

Mot denna bakgrund föreslår vi i Pensionärspartiet i Nynäshamn, PPiN;
o att Kommunfullmäktige inrättar en befattning som äldreombudsman

nfullmäktige

Sammanträdesdatum

i\YNlrSllAMNS KOtu\r\tUi,r

Motion till l(ommunfullmäl<tige i Nynäshamns l<ommun

)

Bakgrund

i

Rektor och personal i skolan har s§ldigheter enligt skollagen att tillförsäkra alla
elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För att åstadkomma
detta är skolorna enligt 5 kap, 5 § skollagen skyldiga att ha ordningsregler som
ska utarbetas tillsammans med eleverna. Vidare har skolans personal och rektor
enligt skollagen möjlighet att vidta ett antal disciplinära åtgärder gentemot elever
så som kvarsittning, omhändeftagande av föremål och utvisning ur klassrummet.
Ätgärderna får inte inskränka elevens rätt till utbildning och man får bara göra
saker som är rimliga i förhållande till syftet och till omständigheterna i den
aktuella situationen, exempelvis elevens ålder och beteende. Rektorn och lärarna
måste vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i
förskoleklassen eller i grundskolans lägre årskurser. De disciplinära åtgärderna
får inte tillämpas på elever i förskolan.
Det finns ingen skyldighet för skolan att göra polisanmälan. Det saknas även
nationella riktlinjer för hur brott som begås i skolan ska hanteras. En huvudman
eller skola kan dock själva ta fram riktlinjer för när och hur en polisanmälan ska
göras vid vissa allvarligare brott. Misstänkta brott av barn under 15 år utreds
bara under vissa omständigheter. Är barnet under 12 år krävs synnerliga skä|. En
polisanmälan mot ett yngre barn leder i regel inte till annat än att
polismyndigheten underräftar socialtjänsten om anmälan,

Nisse Malm

Fullmäktigeleda mot
Pensionärspartiet i Nynäshamn, PPiN,
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Nynäsha m ns

Nvnäshamns
kömmun

kommun

PR.OTOKOLI.
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Kommunfullmäktige

[,q*rP,*#GNrNGsLIsrA

Dnr KSi201 7/0368/060

§ 4411 8

2018-03-14

'

Kf§ss

Svan på mrotion om trygghet och sttldieno

Förslag till beslut

'Kom

Kommunfullmäkige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse
att kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av
elevs ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero,
samt att motionen därmed anses besvarad.

muhstyrelsens lörslag ti 1l kommunf ullmäklige
Kommuns§relsen föreslår kommunfullmäl<tige besluta att Barn- och utbildningsnämnden uppdras
att tillse att kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs
ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen därmed
anses besvarad.
Reservation
Agneta Tjärnhammar (M), Harry Bouveng (M), Antonella Pirrone (KD) och Georgios Tsiouras (M)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Harry Boveungs (M) yrkande.

Ärendet
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufuud (M) har den 6 september 2017 inkommit med en motion
om trygghet och studiero. I motionen föreslås att en 'konsekuenstrappa" införs
för disciplinära åtgärder, Konsekvenstrappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska kunna
ligga till grund för skolornas eget arbete med disciplinära åtgärder, exempelvis när det är befogat
meA sfritttig varning, l«arsittning eller polisanmälan. Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge
Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en "konsekvenstrappa"för mer trygghet och
studiero som ska gälla för kommunens skolor och bidra till att skapa likvärdighet i utbildningen.
Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden som beslutade avge yttrande i ärendet
den 26 ol<tober 20L7 (§1371t7).

Bakgrund
Rektor och personal i skolan har skyldigheter enligt skollagen att tillförsäkra alla elever en skolmiljö
som präglas av trygghet och studiero. För att åstadkomma detta är skolorna enligt 5 kap' 5 §
skollagen s§ldiga att ha ordningsreglersom ska utarbetas tillsammans med eleverna. Vidare har
skolans personal och rektor enligt sliollagen möjlighet att vidta ett antal disciplinära åtgärder
gentemot elever så som kvarsiftning, omhändertagande av föremål och utvisning ur klassrummet.
Åtgärderna får inte inskränka elevens rätt till utbildning och man får bara göra saker som är rimliga i
förhållände till syftet och till omständigheterna i den aktuella situationen, exempelvis elevens ålder
och beteende. Rektorn och lärarna måste vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller
elever i förskoleklassen eller i grundskolans lägre årskurser. De disciplinära åtgärderna får inte
tillämpas på elever i förskolan.

Det finns ingen s§ldighet för skolan att göra polisanmälan. Det saknas även nationella riktlinjer för
hur brott som begås i skolan ska hanteras. En huvudman eller skola kan dock själva ta fram riktlinjer
för när och hur en potisanmälan ska göras vid vissa allvarligare brott. Misstänkta broft av barn under
15 år utreds bara under vissa omständigheter. Är barnet under 12 år krävs synnerliga skä|. En
polisanmälan mot ett yngre barn leder i regel inte till annat än att polismyndigheten underrättar
social§änsten om anmälan.
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