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Beslutsinstans
Socialnämnden

Omorganisation av funktionen budget- och skuldrådgivning

Förslag till heslut
Socialniimnden föreslår kommunstyrelsen att ft,reslå kommunfullmiiktige att:

l. 7 § i socialniimndens reglemente sryks ooh motsvarande skivning tillftirs
kommunstyrelsens reglemente.

2. Nämndbidrag motsvarande 0,7 miljoner på helårsbasis överliirs från socialniimnden till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Funktionen budget- och skuldrådgivare är fdr nEirvarande organiserad inom socialftirvaltningen.
Funktionen uppgår till en heltidstjilnst. I samband med inftirande av kommunens kontaktcenter
ftirdes en diskussion om att överftira funktionen budget- ooh skuldrådgivning till kontaktcenter
inom kommunstyrelseftirvaltningen. Organisationsfdrändringen blev inte av men diskussionen
fömyades under hösten.

Representanter från respektive ftirvaltning :ir överens om att en överftring av funktionen budget-
och skuldrådgivare till kontaktcentor kan komma att innebiira positiva effekter ur ett
medborgarperspektiv. Funktionen har ingen myndighetsutövning utan arbetar endast med
rådgivning och vägledning, precis som kontaktcenter gör. Funktionens samband med övriga
socialförvaltningen fu svagt men det kommer vara fortsatt viktigt med goda samarbetskanaler
med sooialfiirvaltningens verksamhetor. En viktig aspekt i fdrslaget till flytt av uppd{aget iir att
det minskar sårbarheten då en eller flera inom kontaktoenter kan ersätta ordinarie budget- och
skuldrådgivare i samband med semester eller sjukdom. Ett gott exempel iir den överflyttning som
giordes av handläggning för fiirdtjänst från socialförvaltningen till kontaktcenter som tydligt
visar hur man ftrbättrat medborgarservicen då det alltid finns tillgång på personal som kan
handlägga aktuella fiir&jiinstärenden.

Förändringen funebär en överfdring av nämndbidrag om 0,7 miljonor kr på helårsbasis från
socialnämnden till kommunstyrelsen.

Förändringen irurebär att 7 § i socialnämndens reglemente shyks och att en likartad sl«ivning
tillftrs kommunstyrelsens reglemente.
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Förändringen 
_innebär att 7 § i socialnämndens reglemente stryks och att en likartad skrivning tillförs

kommunstyrelsens reglemente.
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Verksamhetsområde

Socialtjdnst

4§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjåinsten och kommunens
uppgifter enligt lagstiftning i vilken socialnämnd anges vara ansvarig. Barn- och
utbildningsnämnden ansvarar och fullgör nämnda uppgifter vad avser sådana insatser som

sker med stöd av 3 kap I § sista strecksatsen socialtjänstlagen i enlighet med reglemente

fiir barn- och utbildningsniimnden.

Niimnden fullgör därutöver de uppgifter som enligl lag om bostadsanpassningsbidrag m m
ankommerpå kommunen.

Omsorg

s§
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa

funktionshindrade, lag om assistansersättning, lag om ftirdtjänst och lag om riksfrirdtjiinst.
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Hcilso- och sjuhtård

6§
Socialnåimnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Nämnden svarar fiir kommunens betalningsansvar enligt lag om kommunernas

betalningsansvar ftjr viss hälso- och sjukvård.

Skuldsanering

7§
Socialnämnden fullgör de uppgifter som enligt skuldsaneringslagen ankommer på

kommunen.

Alkohol, tobak och lotterier

8§
Socialniimnden fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1662),

tobakslagen (1 993:581).

Begrawring

e§
Socialnämnden fullgör de uppgifter som enligt begravningslagen ankommer på

kommunen.

Mottagande avJlylaingar m m

10§
Socialnämnden svarar ftir samordningen av kommunens fl yktingmottagade.

Sy s s e k ri t t n i ngs b efr ami an de åt gdt de r

11§
Socialnämnden får anordna individinriktade sysselsättningsbefråimjande åtgärder.

Om nämnden anordnar sysselsättningsbefrämjande åtgärder, ska nämnden hålla sig

informerad om kommunstyrelsens arbetsmarknadspolitiska verksamhet och tillse att

nämndens åtgärder är ftirenliga med denna.

12§
Socialnämnden får - i enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter -
ingå överenskommelser med Arbetsftirmedlingen ltir att anordna aktiviteter ftr deltagare i

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Socialnämnden får även utifrån de ftjrutsättningar som

anges i nämnda lag bedriva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionshinder
anställning.

Föreningsbidrag

13§
Socialnämnden fullgör de uppgifter som framgår av kommunens reglemente ftir bidrag till
ftireningar inom socialnämndens verksamhetsområde.

Bostadsfrågor

14§
Socialnämnden ansvarar fiir upplåtelse och uppsägning gentemot hyresgäst av
bostadslägenheter som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anvisar ftir socialnämndens
verksamhet samt svarar Iiir övriga hyresgästkontakter i dessa fall. Socialnämnden
arsvarar själv ftir att av extern part hyra in bostadslägenheter ftir vidareuthyning till
enskild person som nämnden har bedömt vara i behov av bostaden, s k socialt kontrakt.

Valfrihetssystem

ls§
Upphandlingsnämnden svarar ftir upphandling inom hemtjänst och daglig verksamhet
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Socialnämnden svarar ftir att årligen
rapportera till fullmäktige om hur arbetet med lagen bedrivs.
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Kommunfullmäktige

rönrome NrNGsLrsrA
Sammanträdesdatum

2018-04-25

Kf§71 Dnr KS/2018/014s/260

Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår aft kommunfullmäktige antar förslag lill Riktlinjer för
markanvisningar i Nynäshamns kommun med följande tillägg till texten på sidan 4, andra

stycket iförslaget till rildlinjer för markanvisning:

Ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska tecknas inom avtalstiden för
markanvisningen. I detta avtal regleras förutsättningar och
ansvarsfördelningen för kostnader och genomförandet av en detaljplan på en
mer detaljerad nivå än i markanvisningsavtalet. Om ett bindande
marköverlåtelse- och genomförandeavtal inte upprättas under avtalstiden,.'

Ärendet
En ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar har trätt i kraft den 1 januari 2015.

Den nya lagen innehåller bestämmelse om riktlinjer för markanvisningar och innebär att en

kommun som genomför markanvisningar är s§ldig att anta riktlinjer för sådana.

Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som

ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med

kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggnation.
Markanvisning kan genomföras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram
eller på redan för ändamålet planlagd mark.

Förslaget till riktlinjer uppfyller de lagkrav som ställs och bidrar till transparens, ökad

Mlighet och likabehandling genom att skapa tydliga spekegler för vad som gäller vid
markanvisningar i kommunen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrefsen föreslår att kommunfullmäKige antar förslag till Riktlinier för
markanvisningar i Nynäshamns komm un.

)

§ 64/1 I Dnr KS/201 B/01 45/260

Förslag till riktlinjer för markanvisningar

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att komrnunfullmäktige antar ftirslag till Riklinjerfi)r
marlmnvisningar i Nyndshamns konmun medloljande tillägg till texten på sidan 4, andra stycket
i förslaget till riKlinjer för markanvisning:

Ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska tecknas inom avtalstiden för markanvisningen.
I detta avtal regleras förutsäftningar och ansvarsfördelningen för kostnader och
genomförandet av en detaljplan på en mer detaljerad nivå än i
markanvisningsavtalet. Om ett bindande marköverlåtelse- och genomförandeavtal inte
upprättas under avtalstiden...

Sammanfattning
En helt ny lag om riktlinjer ftir kommunala martanvisningar har trätt i kaft den 1 januari 2015.

Den nya lagen innehåller beståimmelse om riktlinjer för markanvisningar och innebär att en

kommun som genomftir markanvisningar iir skyldig att anta riktlinjer ftir sådana.

Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en bygghene som ger

byggheren ensamrätt att under en beg6nsad tid och under givna villkor ftirhandla med

kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde ftir byggnation.
Markanvisning kan genomftiras i olika skeden, antingen irman en detaljplan arbetats fram eller
på redan fiir åindamålet planlagd mark.

Förslaget till riktlinjer uppSller de lagl«av som ställs och bidrar till transparens, ökad tydlighet
och likabehandling genom att skapa tydliga spelregler ftr vad som gäller vid markanvisningar i
kommunen.

Förvaltningens bedömning

Förslaget till riktlinjer uppfyller de lagkav som ställs och bidrar till transparens, ökad tydlighet
och likabehandling genom att skapa tydliga spelregler ftir vad som gäller vid markanvisningar i
kommunen.

Förvaltningens förslag til! beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ftirslag till .Rr&rlinjer!ör
marlranvisningar i Nynrishamns kommun.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ftireslår att kommunfullmäldge antar förslagilll Riktlinjer frir markanvisnlngar i Nynäshamns
kommun.
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Föredragning

Tf mark- och exploateringschef Caroline Thuntröm föredrar ärendet och redovisar följande förslag till
tillägg på sidan 4, andra stycket i förslaget till riktlinjer för markanvisning:

"Ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska tecknas inom avtalstiden för markanvisningen. I
detta avtal regleras förutsättningar och ansvarsfördelningen för l<ostnader och
genomförandet av en detaljplan på en mer detaljerad nivå än i markanvisningsavtalet.
Om ett bindande marköverlåtelse- och genomförandeavtal inte upprättas under avtalstiden......"

Yrkande
Ordftiranden (S) yrkar bifall till ftirslaget och ftirslaget till tillägg.

Proposition
Ordftiranden (S) ställer proposition på bifall till förslaget till beslut och förslaget till tillägg på
sidan 4 och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut och ftrslaget till
tillägg.

Kopia; Akten /

ÄndrinEsförslag tilI R.iktlinjer fön mankanvisning

Förvaltningen önskar lägga till en mening i Riktlinjer t'ör morkonvisning för att förtydliga vad ett
marköverlåtelse- och genomförandeavtal innebär. Förslaget återfinns här nedan och tillägget är

markerat med fetad stil.

Tillägget föreslås på sidan 4, andra stycket, i Förslag till riktlinjer för markanvisning:

"Ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska tecl<nas inom avtalstiden för markanvisningen. I

detta avtal regleras förutsättningar och ansvarsfördelningen för kostnader och genomförandet

av en detaljplan på en mer detaljerad nivå än i markanvisningsautalet. Om ett bindande

marköverlåtelse- och genomförandeavtal inte upprättas under avtalstiden...."

//ivlil<ael Gustafsson och Caroline Thunström

#

6effiNynåshamns kommun 149 81 Nynäshamn

Besöksadress: Stadshusplatsen 1

Telefon: 08-520 680 00 Fax 08-520 140 0B

kontaktcenter@nynashamn.se www.nynashamn.se
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Tiänsteställe/ha ndläggare

Mark och exploatering Beslutsinstans
Caroline Thunström Kommunstyrelsen
E-post: Caroline.Thunstrom@nynashamn.se
Tel: 08-520 682 38

Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun

Förslag till beslut
Kommunstlrelsen ftileslår att kommunfullmiiktige antar ftirslag till Riktlinjer for
markanvisningar i Nynäsharnns kommun.

Sammanfattning
En helt ny lag om riktlinjer ftir kommunala markanvisningar har trätt i kraft den 1 januari 2015.
Den nya lagen innehåller bestiimmelse om riktlinjer ftir markanvisningar och irurebär att en
kommun som genomftir markanvisningar är skyldig att anta riktlinjer ftir sådana.

Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. som ger

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor.ftrhandla med
kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde ftir byggnation.
Markanvisning kan genomftiras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller
på redan ftir åindamålet planlagd mark.

Förslaget till riktlinjer upp$ller de lagkrav som ståills och bidrar till transparens, ökad tydlighet
och likabehandling genom att skapa tydliga spelregler ftir vad som gäller vid markanvisningar i
kommunen.

Arendet

Bakgruntl

Nynäshamns kommun 2ir i en expansiv fas dåir man går från att vara av karaktåiren

landsbygdskommun till att vara en utvecklingskommun men stort tryck från byggbolag och
fastighetsutvecklare. Kommunen fir idag ett stort antal förfrågningar från byggbolag som är
intresseradeavattutvecklanyaprojekt,dåffälIlstgä1landebostadsbebygge1se.

En helt ny lag om riktlinjer ftir kommunala markanvisningar har trätt i kraft den I januari 2015.

Ddn nya lagen irmehåller bestiimmelse om riktlinjer ftir markanvisningar. Den nya lagen innebair
att en kommun som genomftir malkanvisningar är skyldig att anta riktlinjer för sådana.

Genom att utarbeta riktliqier ltir markanvisningar som antas av kommunlirllmiiktige skaffar sig
kommunen ett redskap som möjliggör ftir intresserade bygghemar att utveckla mark som

)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum Värbeiecknlng
2018-03-01

kommunen äger. Byggherar ges möjlighet att i dialog med kommunen bidra till en långsiktig
och hållbar kommun.

Arbetet fiir att ta fram riktlinjerna har utförts av mark- och exploateringsenheten i samarbete med
en konsultfirma och påbörjades i november 2016. Sedan dess har arbetet innefattat möten med
kommunala tjåinstemåin från kommunstyrelseftirvaltningen och miljö- och
samhåillsbyggnadsft irvaltningen.

Riktliqjema har utformats ftir att uppfylla de kav som stiills på kommunen i och med
lagändringen. Förarbeten har studerats fiir vägledning av lagtolkning och ftir att fä en större
ftirståelse av lagtexten gällande markaavisningsavtal och genomförandefrågor.

Även Sveriges Kommuner och Landstings Cirkukir I 4: 36 Nya regler om exploateringsavtal,
marlrnnvisningar och kommunala särlcrav på byggandet samt Cirkuldr 14:46 Rilctlinjerfi)r
lcommunala markanvisningar o ch explo aterings avtal har stttderats.

För att fa en bild av hur andra kommuners riktlinjer iir utformade har riktlinjer för
markanvisningar från h'e andra koflrmuner studerats; Nyköping, Ekerö och Stockholm. De två
ftirsta av dessa kommuner valdes då de bedöms ha liknande ftirutsäthringar vad gåiller läge och
storlek som Nynäshamn och den sistniimnda då utformningen av riktlinjenaa var något som
eftersträvades.

Rihtlinjer för markanvisning

Nynäshamns kommuns markinnehav åir en viktig del i utvecklingen av nya bostäder, service och
verksamheter.

Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger
byggheren ensamrätt att under en begriinsad tid och under givna villkor ftrhandla med
kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde ftr byggnation.
Markanvisning kan genomftiras i olika skeden, antingen iruran en detaljplan arbetats fram eller
på redan ftir iindamålet planlagd mark.

Markanvisning kan tilliimpas såväl vid bostadsbyggande som vid annat byggande, så som
verksamheter, på kommunägd mark. Riktlinjema gäller dock inte for överlåtelser som sker direkt
och som inte ftiregås av en markanvisning, till exempel fdrsäljning av småhustomter ftir enskilt

Riktlinjerna ftir markanvisningar består av Utgångspunilaer och må\, Handldggningsrutiner och
grundliiggande yillkor samt Principer fi r marlpris sättning.

Riktlinjerna ska vara vägledande för samtliga markanvisningar som genomftirs av kommunen.

Nynäshamns
[<ommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE 6rdal
Datum Vår beteokning2018-03'01 
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Förvaltningens bedömning

Förslaget till riktlinjer uppfyller de lagkrav som stiills och bidrar till transparens, ökad tydlighet
och likabehandlinggenom att skapa tydliga spelregler Iiir vad som gäller vid markanvisningar i
kommunen.

Tommy Fabriiius
Förvalt jiässchef/Kommundirektör

Bilaga:
Förslag till Riktlinjer för markanvisningar

Skickas till;
Akten

För kännedom:
MSN
Kotnmunstyrelsen
Planeringschef
Mark- och exploateringschefen
Planchef
Näringslivschef

Caroline Thunström
tf Mark- och exploateringschef
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Prlnciper för kostnadsfördelring

Avsteg fuån ri(llin e,na

Utgångspunkter och måt...

Vad regleras i pLanLäggningsavtaLet.... .......

Principer för markprissättning 10

)

Nynäshamns kommuns marl<innehav är en viktig det i utvecklingen
av nya bostäder, service och verksamheter. Rikttinjerna utgör en
av kommunens övergripande rikttinjer och poLicydokument för att
uppfyila visionen att vara clen mest attiakttva kommunen i Stock-
hotmsregionen.

Rikttinjerna ska brdra tit[ transparens, ökad tydiighet och Likabehandling
genorn att skapa tydtiga spetregler för vad som gätler vid markanv s-
ningar kommunen.

Rikttinjerna är vägledande för samtLiga markanvrsningar som genom
förs av kommunen.

\i,.i1l ;i,,t l,:ir,ttIr;r,ii/!\,, ls.;:(.i

Med markanvisninq avses en överenskommeise mellan kommunen
och en byggheTre sorn qer byggherren ensamrätt att under en be
gränsad tid och under givna viLlkor förhandta med kommunen om
överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggna
tion. Markanvisning kan genomföras i otika skeden, antingen rnnan
en detatjpLan arbetats fram etLer på redan för ändamålet ptanlagd
mark.

Markanvisning kan tittämpas såvä[ vid bostadsbyggande som vid
annat byggande. så som verksamheter, pä kommunägd mark.
Rikttinjerna gätter dock inte för övertåtetser som sker drrekt och som
inte föregäs av en markanvisnlng, titl exempel försäljning av smähus
tomter för enskitt byggande etter ptantagd ndustrimark.

V;lr.i rcqJi.rr';ts i ri !Ia['${i}r}visn rit'rctrs;*vl,a[tlt
Avtalet sorn tecknas mellan kommunen och byggherren benämns
markanvisnin gsavtat. I markanvisnin gsavtaLet regLeras vilket mark-
område som avses samt titt exempel bebyggetsens ändamäl, votym,
detatjplan, tider och attn'ränna antäggningar. I avtalet kan aven anges
förutsättningar för genomförandet samt vad det stutliga marköver
låtelse och genomförandeavtatet ska regLera.

Projekt som avbryts ger inte byggherren rätt tit[ ekonornisk ersätt-
ning e{ter rätt tilt ny markanvisning. Kommunen har rätt att äterta
markanvisningen om det är uppenbart att bygqherren inte futlfötjer
prolektet elter om parterna nte kommer överens om villkoren.
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Markanvisningen fär inte övertåtas utan komntunens sl<rftliga
godkännande. Kommunen ska lämna skriftligt samtycke tiit över-
låtelscn om nte kommunen har skälig antedning att motsåtta sig
övertåtelse n.

Ett rnarköverlätetse- och genomförandeavtaI ska tecknas inom
avtatstiden för markanvisningen. Om ett binclande markövertåtelse
och genomförandeavtal inte upprättas under avtatstiden upphör
markanvisningen a[t gä[a och l(ornmunen kan anvisa marken ttLt

annan byqqhene

Markanvrsningen galter normalt i 6 månader. Förtängning kan medges
under förutsättning att byggherre n aktivt drrvit prolektet och att
förseninqen nte beror på bygghcrren.

lnom rarnen för markanvisningen inqår ibLand även ptaniäggning av
rnarken för andamälet. Markanvisningen gälter då normalt 24 må
nader. För[ängning kan medges under förutsättnir]g att byggherren
aktrvt drivit projektet och att forseningen inle beror på byggherren.
I:örtängning kan prövas av kommuncn om detatjplanen inte vunnit
laga l<raft på grund av omständigheter som parterna inte råder över.
Om detal.lplanen inte vinner laga kraft har inte byggherren rätt tttt

ekonomrsk ersättning eller rätt till ny markanvrsninq.

Markanvisningsavgift ska betalas för att täcka kommunens kostnader
för markanvisningen Avgiften avräknas köpeskillinqen vid marköver
låtelsens fuLLbordan. Kommunen har rätt att behåtta avgrften om
markövertåteLsen inte f ulLbordas.

Om markanvisnlngen genomlörs innan delatjplan tagits fram och
om byggherren ska bekosta ptantäggnrngen ska ett planlägqnings
avtaL iecknas.

V;t r i ;i-i,r r.l i it l';,1 L; i I 
l [;,t t' I ii; ir,;,r1 I r i l'tr 3 ;avt;l 1,,t.: l,

I pLantäggningsavtatet förbinder s g byggherren att betala kostnaden
för detaljptanen inklusrve nödvändiga utredn ngar. Kommunens
gällande riktLinjer och strategier tigger t lt grund för ptanarbetet.

För kommunens arbete rned planärendet beräknas kostnaden
utifrån av kommunfullmäktige antagen taxa'. Kostnader för externt
utförda utredningar betatas normalt direkt av byggherren. Kostnader
för externt utförda utredningar som kommunen upphandLai.
kopieringskostnader, fastighetsförteckninq och annonskostnader
vidarefaktureras titl byggherren utan administrativt påslag. Bygg-
herren står därmed den ekonomiska risken för ptanarbetet eftersom
kommunen varken kan elter får ge löfte om att deta[jptanen vinner
laga kraft.

['tl i I I r : i i.;r,r ; i'ul l' i le r s lr I a i 
j 5 [:gi ;'r i +.. i. n I l. r r'1

Kommunens kostnader för genomförande av en detatjpian täcks
normatt av intäkter f rån markförsäljning. Genomförandekostnader
som inte täcks av intäkter från markförsäLjningen kan tas ut via avtaI
med berörda byqgherrar/köpare

Kostnaderna för piantäggning finansieras av de byqqherrar elter
fastighetsägare sorn har nytta av pLanen.

Om l<ornmunen är huvudman för allman plats så ansvarar
kommunen för utbyggnaden av allmånna ptatser och antäggningar.
Komnrunen kan avtata om att ge byggherren i uppdrag att vidla
och frnansiera åtgärder for utbyggnad allmän plats, atlmänna
VA-antäggningar elter andra åtgärder om det bedöms lärnpLigt
for ett ändamäisenligt genomforande av deta!ptanen.

Byggherren bekostar anläggningar för vattcn och avtopp. lnom
verksamhetsområdc for attmänt vatten- och avlopp tas

kostnaderna ut enligt vid vaqe tid gältande taxa då

forbindelsepunl<t anvisats av kommunen.

lhrst.a'r!:1 ,ir";:li'l I iki:IdlrIjcu llil
Riktlinlerna kan frångås enskilda fa[[ om det frnns särskilda
skäl och om det krävs för att kunna genomföra en marl,an d
vrsning på ett ändannåLsenLjgt sätt. Avsteg ska motrveras av §
kommunen i en tjänsteskrvetse. S
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En markanvisning kan initieras på otika sätt. Kommunens ptaner för
ny bebyggelse elter utveckting av befinttig bebyggetse kan initiera en
markanvisning. En byggherre kan också på eget nitiativ tämna in ett
förstag som är intressant för kommunen.

Byggherre som är intresse rad av markanvrsning kan såtedes sjätv
ansöka om en direktanvrsning eller söka efter aktuella markanvis-
ningar på kommunens hemsida och delta i markanvisningstävlingar.

l\n,"rc ) [t;]rt
Ansökan om d rektanvisning ska innehåtta uppgift om byggherrens/
bolagets namn, organrsationsnummer och kontaktuppgifter samt
en beskrivning av tånkt byggnation, ändamåt, stortek, uppLåtelse-
form. referensprojekt m.m. Må[sättningen är att beslut om huruvida
kommunen avser att gä vidare med en formetl markanvisn ng ska
fattas inom 4 månader. [(vatiteten på förslaget år avgörande för
handtåggninqstiden

i n i.k"q.lssealn rn.li;li I q

Byggherren kan även lämna intresseanmätan på kommunens
hemsida inför kornmande av kommunen initierade markanvisnrngar.
lntresseanmälan ska innehätta uppgift om byqgherrens/botagets
namn. organisationsnummer och kontaktuppqifter samt gärna en
beskrrvning av tänkt byggnation, ändamät och sä vidare

De byggherrar som anmält intresse för markarrvisning noteras i

intressetista hos kommu nstyreLseförvattningen. Bygqherren ansvarar
sjatv för att uppdatera sina kontaktuppgifte r. De som
anmä[t intresse om marl<anvisning fär information om
nar nya markanvisningar ar aktuelta.

Tittdetningsrnetoder för markanvisning
Nynäshamn arbretar utifrån tre titlvägagångssätt för markanvisningar
markanvisningstävling, anbud och direktanvisning. Eftersom
varje markområde har unika forutsättningar gör kommunen en
bedömning från fatl tilt fatl vilken markanvisningsmetod som är
mest tämptig och när i tid markanvisningen bör genomföras.

itlia ri ll r.,ri rl i i nq stäyli rrq
Markanvisningstävling används när kommunen vitl tiltdeta
markanvisningar i konl(urrens och kan vara mer eller mindre
omfattande. Projekt där arkitektur, nytänkande, teknikutveckting
eller utmanande Lokata förutsättningar tiltsammans med
ekonomi är viktiqa aspel(ter kan vara aktuetla för denna metod.
Ett tävtingsunderlag tas fram av kommunen som beskriver
förutsättningarna och kriterierna för bedömning. Det förslag
som pä bästa sätt motsvarar kommunens l(rav och utmaningar
som stäLts i tävtingsundertaget kan vinna en markanvisning.
Markanvisningstävtingen och tävtingsunderlaget annonseras i

för ändamålet tämpliga medier och pä kommunens hemsida.

Anbudsförfarande gynnar konl<urrensen. Vid anbudsförfarande
framgår de förutsättningar och krav som gäller för det aktuetta
markomrädet i det anbudsunderlag som tas fram av kommunen.
Anbudet kan I vissa falt avse id6er om utformning och anvånd-
ning. Markanvisningen och anbudsundertaget annonseras i för
ändamätet tämptiga medier och på kommunens hemsida.

l.rilektanvisnirrq
Direktanvisninq innebär att kommunen endast diskuterar
markanvisningen med en byggherre där titldetning sker utan
konkurrens med andra byggh€rrar. Direktanvisning används när
det inte finns behov avjämförelseförfarande och/etter när det
finns motiv att välja en viss byggherre.

)

Tre ti Llväga g ångs sätt
f6r markanvisningar;
. nrårkervrsnxrgsiäv1lng
. anbrd
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Bedömningsgrunder

. god tiveriLti)

. håib.rruLveckting

[ieci*m n inqlsr; runder'
Utvärdering av förstag och tävlingsbidrag tar sin utgångspunkt i

fötlande kriterier som kan specifrceras och l{omptetteras beroende
på projekt och område.

Markanvisningen ska bidra titl att kommunen fär den utveckling
som översiktsptanen visar. Det sl(a finnas ett varierat utbud av

bostäder när det gä[ter hustyper, upptätetseformer, lägenhets-
storlek med mera inom olika delar av kommunen.

I i;rlt[,;,1' I il.rit;:ir:{ir rq {

Planering och byggande ska bidra til[ en ekonomiskt, soclalt och
el<ologiskt håtlbar utveckling. Kommunen skapar förutsättningar
för byggherrar att utveckla olika aspekter på håLlbar utveckling
utlfrån de förutsättnlngar sorn gätler för respektive projekt.
Kommunen lägger stor vikt vid utformning av bostäder och god

livsmitjö. Bedömningsgrund är därför även hur vät byggherren
följer intentionerna i ptanhandtingarna och iförekommande fatt

även gestaltningsprogram.

l(ommunen verkar for att främja goda konkurrensförhållandcn där

fter byggherrar. både stora och smä, ges möjtighet att etablera sig i

kommunen och rnom specifrka omräden.

l(r;lv 6-rir hygqherre tön att få rnartranvisnir"lq
Innan besLut om markanvisning fattas gör komrnunen en be-
dömning av byggherrens kreditvärdighet. I bedömningen ngår
undersöknin g av bolagets organisat onsstruktur, betatningsförmäga,
verksamhetshistoria, frnansietta situatron samt genomförandekraft.

Va[;*v firygqhe-.rre
Vid vatet av byggherre kan tidigare genomförda projekt och mark
anvisn ngar beaktas [iksom nytänkande, tångsiktig kvatitets- och
mi!öprofil samt byggherrens förmåga att genomföra projektet utan
tidsfördröjning. Kommunen har även mojlighet att se titl fördelning
av projekt rnetlan olika aktörer för att uppnä konkurrens och balans

meLtan olika al(törer sarnt även fördelning mettan otika upplåtetse
former Vid vale l. kan även hänsyn tas till om bygqherren kan titl

godose kommunens behov av särsk tda bocnden i fatf det är aktuetlt.

An l svars f*rr3{:tm i i'}* i nnrm flrorrt mr r.{ ffi o r.r

Kommunstyrelseforvaltningen, mark och exploateringsenheten
handtägger markanvisningar i samarbete med mitjö- och sarnhätts
byggnadsförvattningen.

Kommunfutlmäktige bestutar om markanvisninq.

...n4tqÄkwdu,
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i,i,.,iiqf.rri:;
Fast markpris l<an vara en förutsättning i en markanvisnings-
tävling. Markpris kan även vara en del av urvatskriterierna elLer

användas för prekvatifi cering tit[ en markanvisningstävting.

B Fö6h9 t Ll,ikil njer rör narkanvisninqa, i Nynäshnmns konrmln 221 Fö61äs tlu ilktlinjer f& märkan"n"i.ea. i rynasna"S @,ft,," S

I

I

i

lI

n



['i;"1itt;rrul'It l
Lagen om offenttig upphandling (LOU) är inte titlämptig i samband
med kommuners marköverläteLser.

Komnruner har att beakta kommunatLagens regter vari bt.a. ingår
ett törbud att ge understöd tilt enskitd utan stÖd av tag, lkstäLtighet-

spr nc pen samt förbud att ge individuetlt inriktat nåringsl vsstÖd om
det inte företigger synnerliga skäL för det. Försätjning under mark-
nadspris år därför som huvudreget inte tittåtet

Kommuner omfattas av EU:s statsstÖdsregler vitket innebär att
otillåtet stadsstöd kan anses företigga om försäljningspriset fÖr

markövertåtelser tiqqer under marknadsvärdet. Genom ett villl(ors-

löst anbudsförfarande där det bästa etler enda anbudet antas e[[er
genom att försätjningen föregås av -.n oberoende värdertng utestuts

autornatiskt instag av statsstÖd.

fl.ri ; r'i; r.6lri sl,i i.linlr rl,1
Nynäshams kommuns markförsa!nrng sker tit[ marknadsrnässiga
priser. Vid direktanvisning eLter orn marknadspriset är osäkert ska en

värdcring göras. Vid markanvisninqstävting ska bästa fÖrslag anv sas

markområdet ulifrån de förutsättningar och kriterier som angetts t

tävlingsundertaget Prekvalificering med markprisanbud kan även

tilLämpas vid markanvrsn ngstavlingar. Vid anbud etler rnarl<anvis-

nrngstävling kan ett Lägsta markpris anges av kommunen.
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Kommunfullmäktige

FÖR,EDRAG N I T.I GSLISTA
Sammantrådesdatum

2018-04-25

Kt §72 Dnr KslZlLBl0L47l75L

Ri ktl i njer för exploateri n gsavtal i Nynäs harnns
kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäldige antar förslag till Riktlinjer för
exploateringsavtal i Nynäshamns kommun.

Ärendet
Den 1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen(PBl). En ny bestämmelse infördes
gällande riktlinjer för exploateringsavtal som säger att en kommun som avser att ingå

exploateringsavtal ska anta riKlinjer för dessa avtal.

I Nynäshamns kommun tecknas exploateringsavtal och planläggningsavtal mellan
kommunen och en byggherre eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av
mark som kommunen inte äger.

Förslaget till riktlinjerna uppfyller de lagkrav som ställs och bidrar till transparens, ökad
tydlighet och likabehandling vid genomförande av projekt där exploateringsavtal ingår.
Exploatören kan, i och med riKlinjerna, i ett tidigt skede kunna se de krav som ställs.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer för
exploateringsavtal i Nynäshamns kommun.

Nvnäshamns
kömmun

Kommunstyrelseförva[tningen, Mark- och exploatelingsenheten
Postadress 149 B1 Nynäshamn. wlvw nynashamn.se
Korlaktcenter 0B- 520 680 00

Händläg9are:
Caroline ThLrnstroirl

Rrktlnter f ö, exploaterlf gsavtal har utåroetats
av Nynåshåm.s koirmun ! sarlårbete rred NA

lvelå konsuller Aanikå Kensärr Jonas Svensson

och Johan llEi

) t\.' h,p.iid ai r.tdqr.d d\ . c^,.r.,,rn.-.rl"qF
2018 04 :5
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdätum
2018-03-28

Nvnäsham ns
kömmun

ruÄusreurr-Årnruoe sual
Datum Vår betecknlng
201 8-03-01 ,l{i' ,r, t t {/ t i/.t ? /. l ,S"i - /tl

§ 65/18 Dnr KS/2018101471251

Tjä nstestä I le/hand läggare

Mark och exploatering Beslutsinstans
Caroline Thunström Kommunstyrelsen
E.post: Caroline.Thunstrom@nl,nashamn.se
Tel: 08-520 682 38

Riktlinjer för exploateringsavtal i Nlynäshamns kommun

Förslag till beslut
Kommunstl,relsen ftireslår att kommunfullmäktige antar ftirslag till Riktlinjerfir
exploateringsavtal i Nynös hamns kommun.

Sammanfattning

Den l januari 2015 åindrades plan- och bygglagen(PBl). En ny beståimmelse infördes giillande
riktlinjer ftir exploateringsavtal som säger att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal
ska anta riktlinjer för dessa altal.

I Nynäshamns kommun tecknas exploateringsavtal och planläggningsavtal mellan kommunen
och en byggherre eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av mark som
kommunen inte äger.

Förslaget till riktlinjerna uppfuller de lagkav som stiills och bidrar till transparens, ökad
tydlighet och likabehandling vid genomfdrande av projekt diir exploateringsavtal ingår.
Exploatören kan, i och med riktlinjern4 i ett tidigt skede kunna se de krav som ståilIs.

Ärendet

Bahgrund

Den I januari 2015 ändrades plan- och bygglagen(PBl). En ny bestiimmelse infiirdes gällande

riktliqier ftir exploateringsavtal som säger att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal
ska anta riktlinjer ftjr dessa.avtal.

Nynäshamns kommun iir i en expansiv fas dåir man gåLr från att vara av karaktåiren
landsbygdskommun till att vara en utvecklingskommun men stort tryck fran byggbolag och
fastighetsutvecklare. Kommunen far idag ett stort antal ftirfrågningar och propåer fran byggbolag
som iil intresserade av att utveckla nya projekt, då fråimst gällande bostadsbebyggelse.

'l'5io'9""':":- -\

/i(' L[& -r(L
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Förslag till riktlinjer för.expleateringsavtal

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmälrtige
Kommunstyrelsen fiireslår att kommunirllmiiktige antar ftirslag till Rildlinjertör
erp I o a t er i ng s av ta I i Nyniis h amns ko mmun.

Sammanfattning

Den I januari 2015 iindrades plan- och byggtagen(PBl). En ny bestämmelse infördes gällande
riktliqier fiir exploateringsavtal som säger att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal
ska anta riktlinjer ftir dessa avtal.

I Nynäshamns kommun tecknas exploateringsaltal och planläggningsavtal mellan kommunen
och en bygghene eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av mark som
kommunen inte äger.

Förslaget till riktlinjerna upp$,ller de lagkrav som ställs och bidrar till transparens, ökad
tydlighet och likabehandling vid genomftirande av projekt där exploateringsavtal ingår.
Exploatören kan, i och med riktliqjerna, i ett tidigt skede kunna se de kav som ställs.

Förvaltningens bedömning

Förslaget till riktlinjema uppfrller de lagkrav som ställs och bidrar till transparens, ökad
tydlighet och likabehandling vid genomftirande av projekt diir exploateringsavtal ingår.
Expioatören kan, i och med riktlinjerna, i ett tidigt skede kunna se de kav som ställs.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ftreslår att kommunfullmäktige antar lorslagtill Riktlinjerfi)r
exploateringsavtal i Nyntishamns kommun.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Riktlinjer ftr exploateringsavtal i
Nynäshamns kommun.

Kopia: Akten./

, Utdragsbestyrkr 
) 227 228

sida 19



Nvnäsha m ns
kdmmun

t tÄnsrg,''l-ÅTnruoE
?-"llq- -. J vår uetect<ning )
2018-03.O1

Genom att utarbeta riktlinjer för exploateringsavtal som antas av kommunfullmäktige skaffar sig
kommunen ett redskap som möjliggör fiir intresserade byggherar och fastighetsägare att

utveckla fastigheter samt bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.

Arbetet ftir att ta fram riktlinjerna har utfdrts av mark- och exploateringsenheten i samarbete med
en konsultfirma och påbörjades i november 2016. Sedan dess har arbetet irurefattat möten med
kommunala tjiinstemän från kommunstyrelseftirvaltningen och miljö- och
samhåil1sbyg gnadsftirvaltningen.

Riktlinjema har utformats Itir att uppfylla de krav som ställs på kommunen i och med

lagiindringen. Förarbeten har studerats ftir vägledning av lagtolkning och för att få en större

ftirståelse av lagtexten gällande exploateringsavtal och genomfiirandefrågor. Den I april 2017
ijndrades PBL och ftirarbetena till detta har studerats som underlag gällande

medfinansieringsersättning och krav fiir riktlinjerna.

Utöver det har även Betänkande at Planprocessutredningen SOU 20 I 5 : I 09 studerats gällande

LOU och exploateringsavtal.

Åven Sveriges Kommuner och Landstings Cirkuliir 14:36 Nya reglei om exploateringsafial,
markanrisningar och knmmunala siirlcrav på byggandet samt Cirkulör 14:46 RihlinierJör
kommunalamarkanvisningarochexploateringsavtalharstuderats. 

.

För att få en bild av hur andra kommuners riktlinjer är utformade har riktlinjer ftir
exploateringsavtal från tre andra kommuner studerats; Nyköping, Ekerö och Våirmdö. Dessa

kommuner valdes eftersom de bedöms ha liknande ftirutsiittningar vad giiller läge och storlek
som Nyniishamn

Riktlinjerna

I Nynäshamns kommun tecknas exploateringsavtal och planläggningsavtal mellan kommunen
och en byggherre eller en fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av mark som

kommunen inte äger. Exploateringsavtalet kan ftiregås av ett intentioniavtal som tir ett ftjravtal
ti ll exploateringsavtalet.

Nktlinjerna ftir exploateringsal'tal består av Utgångspunlaer och må|
Ll.nder vitka fi)rhållanden avser kommunen ingå exploateringsavtal,
Overgripande principerJör åtgärder och kostnader som regleras i exploateringsavtal sarnt '

Riktlinjelna ska vara vägledande ftir samtliga exploateringsavtal inom kommunen.

Förvaltningens bedömning

l'' ;näshar IS
KOmmun

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dalum Vårbeteckning
2018-03-01

liörslaget till riktlinjerna uppfyller de lagklav som ställs och bidrar till transparens, ökad
tydlighet och likabehandling vid genomförande av projekt där exploateringsavtal ingår.
Exploatören kan, i och med riktli4jerna, i ett tidigt skede kunna se de krav som ståills.

O L- 7?-
Caroline Thunström
tf Mark- och exploateringschef

Bilaga:
Förslag till ltikflinjer för exploateringsavtal

Skickas till:
Akten

För kännedom:
MSN
Kommunstyrelsen
Planeringschef
Mark- och exploateringschefen
Planchef
Nåiringslivschef

FörvaltningscheflKommundirektör
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I Nynashamns kommun tecknas expLoateringsavtai och ptaniägg

ningsavtaI meLlan kommunen och en byggherre etter en fast ghets.

ägare i samband med detatjpLaneläggning av mark som komrnunen
rnte äger. Exptoateringsaviatet föreqås av ett intentionsavtaI som är
ett foravtaI till exploatcringsavtatet.

Kornmunens kostnader for utkryqgnad av attmänna pLatse r och
an{äggningar finansieras av de byggherrar etter fastighetsägare som
har nytta av detatjplanen.

Byggherren eller fastighetsägaren står den ekonomis[<a risken för
planarbetel eftersom kommunen varl<en l<an etter får ge löfte om
att detaijplanen vinner lacta kraft.

Riktlinjerna ska b dra trt[ transparens, ökad tydtiqhet och tika

behandting vid genomförande av projekt där exploatcringsavtaI
ingår. Exptoatören sl<a i tidigt skede l<unna se de krav som stäLls.

Rikttinlerna är vägledande för samttiga exptoate rinqsavtaI norn
kommunen.

\lar.i ;l i' r': f . i-,-,:,'l I t i.* ;':-i i:;,) i'i l I q :;l}r li.;l I

Ett exptoateringsavl.al är ett avtaI för genomförande av en detaljplan
och/etter om medfinansieringsersättning metlan en kommun och
en byggherre etter en fastiqhetsägare avseende mark som inte ägs

av l<ommunen, dock inte avtal mettan en l<ommun och staten om
ul.byggnad av statlig transportinfrastrLlktur.

Det innebär atl om kommunen äger den mark som reqtcras i ett
avtal om genomforande av en detatjplan, så är avtatet per deftnition
inte ett exptoater ngsavtat. B[andade avta[, med ömsesidiqa mark
byten melLan kommunen och annan markägare, kan ocl<så före
l<omma och i dcssa fall bI r regterna om exptoateringsavtaI rnte

helter tittämptiqa. I dessa avtaL används riktlinjerna i titLämpt ga delar

Benämnrngen exptoatör används fortsättningsvis i rikttinjerna som
ett gemensan'rt begrepp för en byggherre etler en fastighetsägare.

-fr^,,i".t1.t1
y"r,un[+1u4e, ut
A [q"l4yl^r.

...$w4,ln'fiavr!*'
en4qdakAa fl+l\u,tqla,

fid.h thq*
Q$dj1lnnwwltå,{,al...

11.;,t r.{ i.t_. u 1 [r.. r,;.] :i ä *l x1: I [r.ra te r. i I ] (.r, :ji;;1/ ['it { () i:

Exploateringsavta let reglerar förutsättningarna och ansvarsfördel-
ningen för kostnader och genomförande av en detatjptan. Exptoa-

terrngsavtaI regLerar även viilkoren för marköverlätelser mellan

exploatören och kommunen. Det gäLLer främst Överlåtelser av

mark som behövs för att tiltgodose behovet av a[[männa piatser

samt kommunens behov av kvartersmark för samhätlsservice fÖr

titl exempel vård, skola med mcra. lnnehå[et r exploateringsavtalet
anpassas i vaqe enskitt fa[[ för att pä ett ändamåLsenligt sätt

kunna genomföra en detaljptan.

Det geograflska området som exptoateringsavtatet regterar deftnieras

som ett exploateringsområde. Exploateringsområdets avgränsning
beror på omfattningen av genomförandeåtgärder kopplade tilt

detatlplanen. Omfattningen av ett exploateringsomräde kan mot-
svara ett eiler flera detatjplaneområden. Ett exploaterlngsområde
kan även vara en mindre del av ett detaljplaneområde elter stäcka

srg utanför detal.lpLaneområdet.

L expLoateringsavta(et regteras ansvar för utfÖrande och finansie
r ng av aLtmän ptats och anläggningar för VA samt andra åtgärder
inom ett detatjplaneomräde. Exploateringsavtatet kan även regtera

kostnader utanför det aktuelLa ptanområdet som är nÖdvändiga fÖr

att genomföra detaljptanen, t [[ exempel avfarter e[[er andra lnveste

ringar i teknisk infrastruktur. Aven andra kostnader och åtgärder som
är en nödvändig förutsättning för planens genornfÖrande regteras i

ett exptoateringsavtat. Excn'rpeL på sädana frägor som kan regtcras

i ett exptoateringsavta[ är frågor om markfÖroreningar, skydds och
säkerhetsåtgärder, bebyggetsens utformninq, tidsplanertng, kontrot-

[er och garantrer för exploatörens åtaganden, lantmäterifÖrrättning,
{rågor om sakerheter och förfarande vid tvister. med mera.

I de fall dei frnns utarbetade gestattningsprinciper, så som gestalt

nings- och kvalitetsprogram, för utbyggnaden av detaliplanen l<opplas

de tiLl exploateringsavtalet. Genom hänv sning i exploaterlngsavtalet
knyts även för projektet relevanta politiskt beslutade dokurne nt,

poticys, planer och riktLrnjer

)ftr)iAn u
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Exploateringsavtalet får intc Överlätas t ll annan part utan kommu
nens skriftiiga medgivande. Kommuncn ska [ämna skriftligt sam

tycke titl överlåtelsen om inte kommunen har skälig anledning att
nnotsätta sig Överlåtelsen.

För att i tidigt skede tydtigqöra rnnehått och principer i kommande
expLoateringsavtal bör etL föravtal titt exploateringsavtalet tecknas.

Föravtalet benämns som ett intentionsavtat.

Exploater ngsavtalet kan även regiera medfrnansieringsersättnin g

och dä ska det ekonomiska utfallet redovisas särskitt och avskitt

frän andra b drag och ersättningar.

tr/,lr'r"i l,r,r-1 [*r;,is i 
X 
it;,1 I [äq c;.[! [ r'lU :n;l\/i.;,] [qI

plan[äggnrngsavtaLet förbinder sig exploatören att betata kostnaden
för detaljplanen inl<tusive nödvändrga utredningar. Kommunens
gäitande rikttinjer och strategrer tigger tiil grund för planarbetet FÖr

kommunens arbete med planärendet beräknas l<ostnaden utrfrån

av kommunfultmäktiqe antagen taxa. l(ostnader för externt utförda
utredningar betalas normaLt d rekt av exptoatÖren. Kostnader
för externt utförda utredningar som kommunen upphandtat,
l<oprerinqskostnader fastr ghetsförtecknin g och annonskostnader
vidarefal<tureras t i[ exptoatÖren utan administrativt påslag.

Exploatören står därmed den ekonomiska risken för ptanarbetet

eftersom kommunen varken kan elter får ge Löfte om att
detatjptanen vrnner laga kraf t.

Mitjö- och samhäiLsbyggnadsförvaltningen handlägger
detaljplanen och plan [äggningsavtalet

Arrstect {\";}rl ri{tt:[itt tjetrraa
R kLtrrjer r^a år vagledandc och kar trånqås ensk .da

fall om det frnns särski(da skäl och om det krävs

för att kunna genomföra en detatjplan pä ett ända

målsenlrgt sätt. Avsteg ska motiveras av kommunen
i en tjänsteskrivelse

I
Förutsättnirlg;lir iöi. {.s}c:l(ir;}ffi de av exir{oä(erimgsav't;rI
Ett exploateringsavtaI tecknas mellan kommunen och exploatören
i samband med detaljptanetäggning Syftet är att förtydtiga de-
tatjptanen och sakerstälta vem som ansvarar för genomförandet
av de olika delarna av exploateringen. Exploater ngsavlalet reglerar
även överläteLser av mark som behövs för att tittgodose behovet av

attmänna platser samt utbyggnad och finansier ng av anläggandet
av gator, vägar och andra atlmänna platser samt anläggningar fÖr

vattenförsöqning, avlopp och dagvatten som är nödvändiga för att
detaLjptanen sl<a l<unna genomföras.

För detaljplaner där kommunen är huvudman för atlmän ptats

tecknas normatt aLttid exploateringsavta[. Detatjplaner med enbart
enskill huvudmannaskap kan genomföras utan exploateringsavtal
om kommunen bedömer att det är lämptigt.

Vrd ändnnq av bestämmelser i en befrntliq detatjplan som innebär
begränsade kommunata ätaganden för aLlmän plats etter allmänna
VA-anlägqningar krävs inte atltid att ett exptoateringsavtat tecknas.

Atgärden kan då hanteras genom ptanuppdrag och plantäggnings
avtaI om kommunen bedömer att dei är Lämpligt.

Exptoateringsavtal om medfrnansieringsersåttnlng kan tecknas
under forutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar
titt medför att den fastighet etler de fastigheter som berörs l<an antas

öka i värde Det krävs vidare att den aktuella vägen eltcrlärnvägen
har staten elLer [andstinget som huvudman.

l mr.:rm vi [[sä !{(:$S ri}fi s{(t fi vg r'# [ xsix.no. fi r'] r r;]d{:}å' [ ;åuse r"

{ co rm rm L.{ m cl å'.r att i m E ;} ex Fl l.or}tm rA m g s avt a l
Kommunen avser ingå exptoateringsavtaI inom atla kommundelar
och i varje geografiskt område när dei krävs för att säkerstätla
qenomförandet av en detaljplan. Det kan qätta geograftskt av-
gränsade omräden med såvä[ enskitt etler kommunatt huvud
mannaskap, inom e[[er utanför verksamhetsområden för
kommunalt VA, samt områden inom elter utanför tätorter.

6 Fo6laetiLlrlkl[njerrörmarkanvisn tryn;rnu-*1"--,. )I 
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Orn kommunen är huvudman fÖr allmän plats ansvarar kommunen
för utbyggnaden av attmänna platser och anläggningar. Kornmune n

kan i exptoaterrngsavtalet ge exptoatoren i uppdrag att vrdta åtgärder

för uibyggnad aLlmän piats, allmänna VA-anläqgn ngar etLer andra

åtqärder om det bedÖrns tärnptigt fÖr ett ändamåtsenligt genorn-
förande av detatjplanen

När kommunen inte är huvudman för aLtmän plats så är det fastig-
hetsägarc i omrädet som är huvudman fÖr aLlmän ptats. FÖr de alt-

männa ptatser där det är enskilt huvudmannaskap inrättas gemerl

samhetantäggnrnq/ ar enligt antäggninqsLaqen. I anläggningsLagen

frnns btand annat bestämmelser orn antäggande och underhäll av

vägar och andra a[[männa platser som har enskitt huvudrrannaskap.
Exptoatören ansvarar för ait vidta och ftnansiera nÖdvändlga ätgär

der för inrättande av gemensamhetsanläggning inklusive ansÖkan

orn [antmäleriförrättning. LanlmäterifÖrrättningen innehäLter bL.a.

beslut om vrlka fastigheler som deftar antäggningen samt andelstal

för utförande samt dlft och undcrhått.

a
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o.1
a
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ilv !rr;:1 i I i(]{ t'r I ir'i i.t fi ti ! r i,l i, t ,[';e 
i.ä*:nl r t i n- 1,:i i;i'! ['

l{ommunens kostnader för genomförande av en detaljplan, utbygg
nad av attmänna ptatser och anläggnrngar inom detaLlpLaneområdet
samt nödvändiga åtqärder utanför planområdet för att kunna
genomföra deialjpLanen ska betalas av exptoatoren. l(ommunens
krav pä utformning och standard på gator. väqar och annan altmän
platsmark beskrvs i detatjptanen och/etler exploater ngsavtalet. I

kommunens kostnader ingär exempelvis kostnader för rordning-

". stätlande av allmänna pLatser, kostnad för markförvärv/marklösen,
förprojekterinq. projektering, antäggande, sanerinq, a rkeologisk
utgrävning, konstnärlig utsmyckning, byggherrekostnader, adminis
trat on och övriga genomförandekostnader.

ExpL@atören bekostar antäggnrngar för vatten och avlopp. nor"rr

verl<samhetsornråde för atLmant vatten- och avlopp tas l(ostnaderna
norma[t ut entigt vrd varje tid gätlande taxa dä förbindetsepunkt
upprättats av korrmunen.

I samband med etappvis utbyggnad inom ett och samma detalj
ptaneprogram ska exploatören genom expLoaterlnqsersättning brdra
ekonomiskt. Exptoaterinllsersättning kan gälta både genomförda
och framtida attmänna platser och antäggningar sorn anges r ett
detaljpLaneprogram etler motsvarande, såsom förd;upad översikts
plan, strul<turpLan etter Lrknande som föregår detatjpLanen.

Då kommunen bidrar titt kostnader av offentlrg investering i trans-
portinfrastruktur kan del av l<ommunens kostnader täckas av
medfrnans,er,ngsersätlnr1g.

I
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Exptoatören ska bekosta ätgärcler sorn är nödvändiga for att
detatjptanen ska kunna genomföras pä ett ändamåtsenLigt sätt. I

eniighet med PBL.s beståmmetser om vad som får regleras i ett
exploateringsavtal komnner liostnaderna för utbyggnad av allmän
plats, altmänna VA-antä ggningar, medfi nansieringsersätt ning och
andra åtgärder fördetas skätigt och rättvist metlan kommunen och
exploatörer, och emetLan de olika exploatörerna. Prrnciperna för
kostnadsfördetning fötjer huvudsakligen vad som föreskrivs i gatu
l<ostnadsbestämmelserna i PBI_

fttl ;* r'ik*ivrr r[åte l§fl r:{: I i c: rs;,i {. i. I t itit(]
Mark etler annat utrymme som enligi detatjplanen ska anvåndas
titt attmän piats etter kommunens behov av kvartersmark för sam
hältsservrce, tiLt exernpcI skota. förskcta, pumpstation och sä vidare,
övertåts av exploatören tilt komrrunen. Ersattning utgär i entighet
med expropriationsIagens ersättningsbestämmetser.

Marl< som kommunen övertåter titt exploatören sker t [[ marknads
värde i enLighet med kommunens skytdigheter enligt kommunal-
lagen och EU:s statsstödsregler.

/\n-r c;l l"a [EErst nla ri+"lr' {rill r e[ §;jrtt n i I r q ;] ä"

s,rtr [1.t {})r$:] tr]ii tÖr'Cirl ffi (}r'n'n ;:t LX. ;t ffi $r/.1 ["a [" 1ii.!]'

Exptoatören bekostar nödvändiga utredningar och markundersök-
ningar som inte ingär i plankostnaden, men som är nödvändiga för
genomfÖrande av detaljptanen elter som undertag til[ exploaterings-
avtat.

Exploatören ansvarar för och bekostar atLa ätgärder som krävs för
utbyggnad på kvartersmark, såsom exempelvis att utföra markför
stårkning, rordningstälta pari<ering, vidta butterdämpande åtgärder
med mera. Exptoatören ansvarar även l'ör och bekostar atla an
täggn ngar inom kvartersmark, a[[ anstutning titt atlmän plats samt
äterstälningsarbeten vid utbyggnad av kvartersmark. Det är även
expLoatÖrens ansvar att se tit[ att daqvattnet från kvartersmarken
omhandertas lokalt sä tängt det är möjtigt i entighet med kommu
nens vid vaqe tidpunkt gatLande dagvattenpoticy, eLier motsvarande.

Exploatören bekostar även övriga åtgärder som krävs för att kunna
genomfÖra exptoateringen som exenrpetvis marksanering, arkeolo-
giska utredningar, ftytt av befinttlga ledningar med mera.

Det åligger exploatören att ta reda på, ansöka om och bekosta alla

nödvändiga trtlstånd som behövs för att expioatören ska kunna
genomföra utbyggnad i entighet med detaljpian, däribtand bygglov
och markLov. Exptoatören bekostar samttiga avgifter som tillkommer
för exptoateringen på kvartersmark, exempelvis för anslutn ng av

vatten, avlopp, flärrvärme, el och tele.

Exploatören bekostar de [antmäteriförrättningar som krävs.

5iåi ii*:l"l Is {. {}qtii 1/ttc

Som säkerhet för expLoatorens åtaganden entighet med exptoa

terinqsavtatet ska exptoatören stätta säkerhet i form av inbetalning i

förskott. bankgaranti, moderbolagsborgen elter annan säkerhet som
kommunen bedömer som godtagbar. Säkerhetens stortek ska mot-
svara exploatörens frnansletta åtagande enligt exptoateringsavtatet.
Vid behov kan även vite rngä i exploateringsavtal för att säkerstätla

vittkor för exptoatörens ätaganden.
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På vitket sätt avser komrnunen att tidsmässigt
bereda fråEan om exploateringsavtal
När ett planarbete avseende exploatering på mark som inte ägs av
kommunen ska päbö(as bedömer kommunen om ett exptoate-
ringsavtal ska tecknas Förhandting och framtagande av exptoate-
ringsavtaI töper paratteltt med plantåggningen. Exptoateringsavtalets
huvudsaktiga innehåt[ ska framgå av planbeskrivningen titL samrädet
ExploateringsavtaI ska vara tecknat rnellan kommunen och exp[oa-
tÖren innan kommunen fattar bestut om att anta detatjptanen.

På vitket sätt avser kommunen att formeltt
bereda frågan orn exploateringsavtal
Kommunstyretseförvaitningen handtägger expioateringsavtaI i

samarbete med miljö och samhättsbyggnadsförvattningen

Kommu nfu[imäktige bestutar om exptoateringsavtat.

l\:

Nynäshamns
[<ommun

Kommunstyrelseförvattningen, Mark- och exptoateringsenheten iliktrnjer ror exploatenfqsnvlai hå, llårD-äLaLs

Postadress: 149 81 l'.lynäshamn. www.nynasharnn.se av Nvnåsh'nrs kommlrf I iamarbere rned NAr

Kontäktceirter 0B- 520 680 00 
- svefa konsuLLer Anniki l(ensef Jofas sven§s4r

och Johan arral

Handtä9gare:
Catoline I huflstronr
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Nynäshamns
kommun

Nynäshamns
[<ommun

Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA

äöiä:åä'jå!'

Kf§73

20t7102761060
-Lena Eafgård (SN) har.den 5 juni 2017 inkommit med en motion om att införa modellen

måF och resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens
årsredovisning. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. Svar på motionen
behandlas preliminärt i kommunstyrelsen i april 2018.

20t6103771060
Harry Bouveng (M) har den 12 december inkommit med en motion om utträde ur
Mälardalsrådet. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

20L7103s31060
Harry Bouveng (M) har den 28 augusti 2017 inkommit med en motion om partnering vid
byggprocesser, Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande,

20L7103731060
Antonella Pirrone (KD) har den 11 september 2017 inkommit med en motion om att
undersöka förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/mormor. Motionen har
remitterats till barn- och utbildningsnämnden.

20t71049L/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion
om webbsändning av nämndmöten. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2017104921060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) harden 29 december 2Ol7 inkommit med en motion
om införandet av en Nollvision mot självmord. Motionen bereds av kommunstyrelse-
förvaltningen,

2018/0093/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 28 december 2017 inkommit med en motion
om träffpunkt för äldre. Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande,

2018/0107/060
Antonella Pinone (KD) och Noomi Hertzberg-Öberg (KD) har den I februari 2018 inkommit
med en motion om surfplatta som verl§g för en personcentrerad demensvård. Motionen
har remitterats till socialnämnden för yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige

Kom munfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA
sammankådesdatum

2018-04-25

Kf§73

Rapport obesva rade motioner

Dnr KS/2018/0019/109

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige

Ärendet
Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år
redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges
ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rappoten omfattar motioner som har kommit in till och med den 27 februari 2018.
Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där
beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas
av kommunstyrelsen inom ett år.

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

201s102341060
Antonella Pinone (KD) har den 29 oldober 2015 inkommit med en motion om
barnvagnsskydd på alla kommunens förskolor. Kommunfullmäktige har den 19 april 2017
beslutat att återremittera motionen för utredning av behovsanalys och kostnader. Svar på

motionen behandlas preliminäft av kommunstyrelsen i maj 2018.

2016102961060
Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november 2016 inkommit med en motion om att
personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning,
samt att biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i

Nynäshamns kommun. Yttrande över motionen har inkommit från socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 januari 2018 att återremittera ärendet för att utreda
hur motionen forhåller sig till ny lagstiftning. Svar på motionen behandlas preliminäd av
kommunstyrelsen i maj 2018.

2017100s71060
Harry Bouveng (M) med flera har den 19 januari 2017 inkommit med en motion avseende
långsil(ig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun.
Yttrande över motionen har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, Motionen bereds
av kommunstyrelseförvaltningen, Svar på motionen behandlas preliminäft av
kommunstyrelsen i april 2018.

2016/0088/060
Harry Bouveng (M), Maria Gard Gtinster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari
2017 inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen
i april 2018.
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Rapport obesvarade motioner

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige

Ärendet

Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommuns§relsen Wå gånger varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 27 februari 2018.
Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden
kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom
ett år.

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

20t5102341060
Antonella Pirrone (KD) har den 29 oktober 2015 inkommit med en motion om barnvagnsskydd på

alla kommunens förskolor. Kommunfullmäktige har den 19 april 2017 beslutat att återremittera
motionen för utredning av behovsanalys och kostnader. Svar pä motionen
behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i maj 2018.

2016102961060
Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november 2016 inkommit med en motion om aft personer som

är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning, samt att
biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns

kommun. Yttrande över motionen har inkommit från socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade
den 10 januari 2018 att återremittera ärendet för att utreda hur motionen förhåller sig till ny
lagstiftning. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommuns§relsen i maj 2018.

§74118
2017100s71060

Harry Bouveng (M) m fl har den 19 januari 2017 inkommit med en motion avseende långsiktig

övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun. Yttrande över
motionen har inkommit från barn- och utbildningsnämnden. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i april
2018.

2016/0088/060
Harry Bouveng (M), Maria Gard Gtinster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017
inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i april
2018.

2ot7102761060
Lena Dafgård (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en motion om att införa modellen mål- och
resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens årsredovisning.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. Svar på motionen behandlas preliminärt i

kommunstyrelsen i april 2018.
20t6/03r71060

Harry Bouveng (M) har den 12 december inkommit med en motion om utträde ur
Mälardalsrådet. Motionen bereds av kommunstl.relseftirvaltningen.

2017103s31060
Harry Bouveng (M) har den 28 augusti 2017 inkommit med en motion om partnering vid
byggprocesser. Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yftrande.

2017103731060
Antonella Pirrone (KD) har den 11 september 2017 inkommit med en motion om att undersöka

förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfarlmormor. Motionen har remitterats till barn-
och utbildningsnämnden.

2oL7l0491l060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion om
webbsändning av nämndmöten, Motionen bereds av kommuns§relseförvaltningen.

20L7104921060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion om
införandet av en Nollvision mot självmord. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2018/0093/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 28 december 2017 inkommit med en motion om
träffpunkt för äldre. Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande,
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20LBl0Lo7l060
Antonella Pirrone (KD) och Noomi Hertzberg-Öberg (KD) har den 1 februari 2018 inkommit med en
motion om surfplatta som verktyg för en personcentrerad demensvård,
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige

Arbetsutskottets förslag tilt kommunstyrelsen

Komm unstyrelsen beslutar att överlämna rappoften till kommunfullmäktige.

Kopia: AktenJ

) )

w:tr\xltlj4y

ffi \ynäshamns
['* i t«ommun

Tjänsteståille/ handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Ryman
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se

Rapport obesvarade rnotioner

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommuns§relsen två gånger varje år redovisa
de motioner som inte har beretts färdigt, Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 27 februari 2018,
Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden
kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom
ett år.

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

201s102341060
Antonella Pirrone (KD) har den 29 oktober 2015 inkommit med en motion om barnvagnss§dd på
alla kommunens förskolor. Kommunfullmäktige har den L9 april20L7 beslutat att återremittera
motionen för utredning av behovsanalys och kostnader. Svar på motionen
behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i maj 2018.

20t6lo296l060
Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november 2016 inkommit med en motion om att personer som
är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan bistälndsbedömning, samt att
biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns
kommun. Yttrande över motionen har inkommit från socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade
den 10 januari 2018 att återremittera ärendet för att utreda hur motionen förhåller sig till ny
lagstiftning. Svar på motionen behandlas preliminäft av kommunstyrelsen i maj 2018.

TJÄNSTEUTLÅTANDE sida 1

Datum Vår beteckning
2018-03-20 reviderad KS/2018/0019/109-7

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen
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2017100571060
Harry Bouveng (M) m fl har den 19 januari 2017 inkommit med en motion avseende långsiktig
övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun. Yttrande över
motionen har inkommit från barn- och utbildningsnämnden. Motionen bereds av
kommuns§relseförvaltningen. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i april
2018.

2016/0088/060
Harry Bouveng (M), Maria Gard G0nster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017
inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av
kommunstyrelseförvaltningen. Svar på motionen behandlas preliminårt av kommunstyrelsen i april
2018.

2017102761A60
Lena Dafgård (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en motion om att införa modellen mål- och
resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens årsredovisning.
Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. Svar på motionen behandlas preliminärt i

kommuns§relsen i april 2018' 
2016103171060

Harry Bouveng (M) har den 12 december inkommit med en motion om utträde ur
Mälardalsrådet. Motionen bereds av kommunstyrelseftirvaltningen.

2017103s31060
Harry Bouveng (M) har den 28 augusti 2017 inkommit med en motion om partnering vid
byggprocesser, Motionen har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

2017103731060
Antonella Pirrone (KD) har den 11 september 2017 inkommit med en motion om att undersöka
förutsättningarna att starta upp projeldet klassmorfar/mormor. Motionen har remitterats till barn-
och utbildningsnämnden.

2017104911060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion om
webbsändning av nämndmöten. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2017104921060

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion om
införandet av en Nollvision mot självmord. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

2018/0093/060
Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) harden 28 december 2017 inkommit med en motion om
träffpunkt för äldre. Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande.

ffi 1' .hräshar hs
l$-J kömmun

TJÄNSrEurLÅTANDE sida 3

Datum Vår bete«ning
2018-03-20 reviderad KS/2018/0019/109-7

2018101071060
Antonella Pirrone (KD) och Noomi Hertzberg-Öberg (KD) har den 1 februari 2018 inkommit med en

motion om surfplafta som verktyg för en personcentrerad demensvård.
Motionen har remitterats till socialnämnden för yttrande.

Eva Ryman
kommunsekreterare
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Kf§74

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
20Ls10024106L-s6
Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i närheten av ösmo
centrum. Inkom 2015-09-15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i

ärendet 2018-05-24.

20t610006106L-L2
Medborgaförslag om bänkaroch bord vid Alhagen i anslutning till vattnet, samt att se över
informationstavla. Inkom 2016-03-23. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas
besluta i ärendet 2018-05-24.

20t710t32106L
Medborgarförslag om att ändra renhållningsföreskrifter för Nynäshamns kommun. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden beräknas besluta i ärendet 2018-05-24, Inkom 2017-03-07,

20L7l0ot9ltog-tL
Medborgarförslag om en allmän lekplats på ön Trehörningen. Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden beräknas besluta i ärendet 2018-05-24. Inkom 20L7-04-21.

20t710228106L
Medborgarförslag om att anlägga belysning på gång- och rykelvägen Hasselstigen. Inkom
2017-05-05.

20171024s106L
Medborgar-förslag om att anlägga en ny större hundrastgård i Ösmo. Inkom 201745-17,

2OL7l0Z46l06L
Medborgarförslag om att göra om två parkeringar på Heimdalsvägen 18 till besokare. Inkom
2017-0s-17.

20L7102631061
Medborgarförslag om att undersöka möjligheten att Nynäshamn kan få en "gör det själv
biltvätt". Inkom 2017-05-31.

2017102981O6L
Medborgarförslag om att få bort kajor och kanadagäss från Järnvägsgatan och
Svandammsparken. Inkom 2017 -06-22.

20L710300106L
Medborgarförslag om trafikhinder eller fyrvägsstopp i korsningen Körundavägen
Stationsvägen, Inkom 2017-06-26.

20L710338106t
Medborgarförslag om att göra om Strandvägen/Ringvägen till en gårdsgata. Inkom 2017-08-
09.

2017/03301061
Medborgadörslag om fler bänkar i Stadsparken. Inkom 2017-01-17,

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar aft överlämna rappoden till kommunfullmäktige.

Ärendet
Enligt 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år
redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt, Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar inkomna medborgar-förslag som kommunfullmäldige till och med den 14
februari 2018 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för.

För de medborgarförslag där handläggningstiden överskidit ett år, eller där
handläggningstiden beräknas överskrida ett år, har tidpunkt för planerad behandling i

nämnden angivits.

Följande medborgarförslag har nämnderna inte rappoderat som färdigbehandlade till
kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen
20t71036s106L
Medborgaförslag om kurs i hjärt- och lungräddning. Inkom 2017-09-05.

20L710386106L
Medborgaförslag om Landsortsfarleden. Inkom 20L7 -10-02.

20L7103861061
Medborgarförslag om hur medborgarförslag väcks. Inkom 2017-L0-O2.

Socialnämnden
2016/0006/061-s6
Medborgarförslag om hjärtstartare i receptionen på Balder. Inkom 2016-10-13.
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 maj 2017, § 54, och beslutat överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning och beslut. Kommunstyrelseförvaltningen
har återförvisat ärendet till socialnämnden för ny handläggning. Medborgarförslaget
handläggs för närvarande av säkerhetschefen.

20L710332106L
Medborgarförslag om att utreda en hemlöshetslösning. Inkom 2017-12-lL.

Barn- och utbildningSnämnden
20t710386106t
Medborgarförslag om skolskjutsfrågor. Inkom 2017 -L0-02,
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201710386106L
Medborgarförslag om'gång- och cykelvägar. Inkom-2017-10-02.

201710386106L
Medborgarförslag om rondell vid Porthus. Inkom 2017-10-02.

207710386106t
Medborgarförslag om bilparkering. Inkom 2017-10-02.

2ot71042106l
Medborgarförslag om att iordningsställa en lund på Trehörningen. Inkom 2017-01-10,

20t710467106L
Medborgarförslag om att kommunen ska göra en permanent gångstig av den stig som nu

finns mellan Nynäshamns station och Skärgårdshotellet i Järnvägsparken.
Inkom 2017-11-30.

20L8100741061
Medborgarförslag om att förbjuda fyrverkerier under de stora helgerna. Inkom 2018-01-16.

Kultur- och fritidsnämnden
20L7104061061
Medborgarförslag om att anlägga fasta banor för swimrun. Inkom 2017-09-29.

20t7103861061
Medborgarförslag om utegym vid Sälldagen/Porthus. Inkom 20t7'L0-02.

Inkomna medborgadörslag där inte beslutanderätten har delegerats till nämnd
2016/0006/061-28
Medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2oL7-09'20 § 139 att återremittera svar på

medborgarförslaget för att kompletteras med en kostnadskalkyl på vad en ny matsal i

Sunnerbyskolan kommer att kosta. Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärendet den 26

april 2018.

201710242106r
Medborgarförslag om att göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv. Inkom 2017-05-16.

2OL710476106r
Medborgarförslag om park för lek och olika sportaldiviteter för ungdomar i Backluraområdet.

Inkom 2017-12-12.

2018/00se/061
Medborgarförslag om att göra Stora Vika skola till högstadieskola. Inkom 2018-01-05'

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäl(ige besluta att lägga rapporten till handlingarna.

Rapport obesvarade medbo!'Earförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rappoften till kommunfullmäktige.

Enligt 30 a § kommunfi.rllmiiktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år

redovisa de medborgarftirslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på

fullmiiktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Rapporten omfattar inkomna medborgarftirslag som kommunfullmäktige t o m den 14 februari
2018 fattat beslut om att delegera beslutanderätten ftir.

För de medborgarftirslag dä'handläggningstiden översl«idit ett år, eller dåir handläggningstiden
berliknas överskrida ett år, har tidpunkt ftir planerad behandling i niimnden angivits.

Följande medborgarftirslag har nämnderna inte rapporterat som fiirdigbehandlade till
kommunfullmåiktige:

Kommunstyrelsen

2017 103651061 Medborgarftirslag om kurs i \iärt- och lungräddning. Inkom 2017 -09-05.

2017 103861 061 Medborgarftirslag om Landsortsfarleden. Inkom 20 17- 10-02.

2017103861061Medborgar'ftirslag om hur medborgarftirslag väcks. Inkom 2017-10-02.
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201710298/061 Medborgarfdrslag om att fä bort kajor och kanadagäss fran Järnvägsgatan och
Svandammsparken. Inkom 201 7-06-22.

2frfi1.A300/$61 Medborgarftirslag om{rafikhinder-eller"fyr,vitgsstopp i*orsningen.K<hundavägen
Stationsviigen. kkom 20 17 -06-26.

201710338/061 Medborgarftirslag om att göra om Strandvägen/Ringvägen till en gårdsgata.
Inkom 2017-08-09.

2017103301061 Medborgarfiilslag om fler bänkar i Stadsparken. Inkorn 2017-01-17.

2017/0386/061 Medborgarftirslag om gång- och cykelvägar. Inkom 2017-10-02.

2017 10386/061 Medborgarftrslag om rondell vid Porttrus. Inkom 20 17- 10-02.

201.7 /0386/061 Medborgarftirslag om bilparkering. Inkom 2017-1 0-02.

20171042/06l Medborgarfrirslag om att iordningsställa en lund på Trehörningen.
Inkom 2017-01-10.

201710467/06l Medborgarförslag om att kommunen ska göra en permanent gångstig av den stig
som nu finns mellan Nynåishamns station och Skrirgårdshotellet i Järnvägsparken.
Inkom 2017-1 1-30.

201810074/061 Medborgarliirslag om att ftrbjuda fyrverkerier under de stora helgerna.
Inkom 2018-01-16.

I(ultur- och fritidsnämnden

2017/0406/061Medborgarftirslag om att anlägga fasta banor ftir swimrun. l*om20l7-09-29,

2017103861061 Medborgarftrslag om utegym vid SälldagenlPorthus. Inkom 2017-10-02.

§ 75118

Socialnämnden
2016/00061061-56. Medborgarftirslag om dåirtstartare i receptionen på Balder.
Inkom 2016-10-13. Socialniimnden har behandlat iirendet den 30 maj2017, § 54, ochbestutat
överlämna'tirendet till kommunstyrelsen ftirvidare-utredaing och beslut.
Kommunstyrelseftirvaltningen har återftirvisat åirendet till socialnämnden ftir ny handläggning.
Medborgarförslaget handläggs fiir närvarande av säkerhetschefen.

201710332/061Medborgarförslag om att utreda en hemlöshetslösning. lnkom20l7-12-11.

Barn- och utblldningsnämnden

2017 /0386/061 Medborgarförslag om skolskjutsfi'ågor. Inkom 2017 -10-02,

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

2015/0024/061-56. Medboryarftirslag om att bygga en rast- och tråiningslokal ftir hundar i
närheten av Ösmo cenffum. Inkom 2015-09-15. Miljö- och samhiillsbyggnadsniirnnden beriiknas
besluta i ärendet 2018-05-24.

2016/0046/06l-12. Medborgartrirslag om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet,
samt att se över informationstavla. Inkom 2016-03-23. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
berliknas besluta i åirendet 2018-05-24.

201710132/06l Medborgarftrslag om att ändra renhållningsftireskifter ftir Nynäshamns
kommun. Miljö- och samhiillsbyggnadsnåimnden beräknas besluta i iirendet 2018-05-24. Inkom
2017-03-07.

2OlTlOOlg/lOg-l l. Medborgarftirslag om en allmän lekplats på ön Trehörningen. Miljö- och
samhällsbyggnadsntunnden beräknas besluta i ärendet 201 8-05-24.
Inkom2Ol7-04-21.

201710228/061 Medborgar{örslag om att anlägga belysning på gang- och cykelvägen
Hasselstigen. Inkom 201 7-05-05.

201710245/061 Medborgarltirslag om att anlägga en ny stöne hundrastgård i Ösmo.
Inkom 2017-05-17.

201710246/061Medborgarftirslag om att göra om två parkeringar på Heimdalsvägen 18 till
besökare. Inkom 20 I 7-05- 1 7.

2017102631061 Medborgarftirslag om att undersöka möjligheten att Nynäshamn kan fii en "gör
det själv biltvätt". Inkom 2017-05-31.
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Datum Vår beted«lng
2018-03-07 KS/2018/0019/109-3

§ 75118

lnkomna medborgarförslag där inte beslutanderätten har delegerats till nämnd,
kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

201610006/06l-28. Medborgarfiirslag om attbyggaen natsal.till eleverna.i, Sunnerbyskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 17 -09-20 § 139 att återemittera svar på medborgatftirslaget
för att kompletteras med en kostnadskalkyl på vad en ny matsal i Sumerbyskolan kommer att
kosta. Bam- och utbildningsniimnden behandlar iirendet den 26 april20l9.

2017102421061 Medborgarftrslag om att göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv.
Inkom 2017-05-16.

2017104761061 Medborgarftirslag om park för lek och olika spotaktiviteter ftir ungdomar i
B ackluraomr'åd et. lnkom 20 17 - 12- t2.

2018100591061Medborgarftirslag om att göra Stora Vika skola till högstadieskola.
Inkom 201 8-01 -05.

Förvaltningens förslag tlll beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rappoften till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporten till handlingarna.

Kopia: Akten./

Tjä nstestä lle/ ha ndl ä g ga re

Kommunstyrelseförvaltningen
Eva Ryman
E-post: Eva.Ryman@nynashamn.se

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Rapport obesvarade medborgaförslag

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lågga rapporten till handlingarna.

Ärendet

Enligt 30 a § kommunfullmåiktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år
redovisa de medborgarfdrslag som inte har beretts frirdigt. Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april ooh oktober.

Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfulknäktige t o m den 14 februari
2018 fattat beslut om att delegera beslutanderätten ftir.

För de medborgarfbrslag där handläggningstiden överskridit ett fu, eller där handläggningstiden
beräknas överskrida ett år, har tidpunkt ftir planerad behandling i niimnden angivits.

Följande medborgarftirslag har nämndema inte rapporterat som ftirdigbehandlade till
kommunfullmiiktige:

Kommunstyrelsen

2017103651061 Medborgar*irslag om kurs i \iärt- och lungräddning. Inkom 2017-09-05.

2017 103861061 Medborgarfiirslag om Landsortsfarleden. Inkom 201 7 -10-02.

2017 10386/061 Medborgarfiirslag om hur medborgar{örslag väcks. hkom 20 I 7- I 0-02 .

Justerarslgnaturer
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2018-03-07 Ks/2018/0019/109-3

Socialnämnden
2016/0006/061-56. Medborgarftirslag om hjiirtstartare i receptionen på Balder.
Inkom 2016-10-13. Socialn&imnden harbehandlat ärendet den 30 maj2017, § 54, och beslutat
överliimna fuendet till kommunstyrelsen liir vidare utredning och beslut.
Kommunstyrelselörvaltningen hai återfdrvisat åirendet till socialaämnden ftlr ny handläggmng.
Medborgarliirslaget handläggs ftir närvarande av säkerhetschefen.

201710332/061 Medborgarftirslag om att utoeda en hemlöshetslösning. Inkom 2017-12-ll.

Barn- och utbildningsnämnden

2017 /03861061 Medborgarfdrslag om skolskjutsfrågor. lnkom 2017 -10-02.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

2015/0024106I-56. Medborgarfdrslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i
niirheten av Osmo centrum. Inkom 2015-09-15. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden berålknas

besluta i ärendet 201 8-0 5 -24.

2016/0006/061-12. Medborgarftirslag om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet,
samt att s€ över informationstavla. Inkom 2016-03-23. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
beräknas besluta i åirendet 2018-05-24,

2017/0132/061Medborgarldrslag om att 2indra renhållningsftireskifter ftirNynåishamns
kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsniimnden beriiknas besluta i ärendet 2018-05-24. Inkom
2017-03-07.

2017100L91109-l l. Medborgarfiirslag om en allmän lekplats på ön Trehörningen. Miljö- och
samhällgbyggnadsnilmnden beriiknas besluta i ärendet 2018-05-24.
klJr.om2017-04-21.

2017 102281061 Medborgarfiirslag om att anlägga belysninC på C,ånC- och cykelvägen
Hasselstigen. Inkom 2017-05-05.

2017/0245/061Medborgarftirslag om att anlägga en ny störe hundrastgård i Ösmo.
Inkom 2017-05-17.

2017102461061Medborgarförslag om att göra om två parkeringar på Heimdalsvägen 18 till
besökare. Inkom 20 1 7-05- 1 7.

2017/02631061Medborgarfijrslag om att undersöka möjligheten attNyniishamn kan fr en "gör
det själv bilwiiu". Inkom 2017-05-31.

2017102981061 Medborgarftrslag om att få bort kajor och kanadagäss ftan liirnvägsgatan och
Svandammspark en. kl<om 2017 -06-22.

)

Nvnäsham ns
kömmun

T]ÄN§TEUTLÅTANDE sEa3
Datum Vår betecknlng
2018{3-07 t6/2018/0019/109-3

2017 103001061 Medborgarliirslag om trafikhinder eller fyrvägsstopp i korsningen Körundavägen
Stationsvägen. lnkom 20 17 -0 6 -26.

2017103381061 Medborgarftirslag om att göra om Strandvägen/Ringvägen till en gårdsgata.
Inkom 2017-08-09.

2017/03301061 Medborgarftirslag om fler b?inkar i Stadsparken. Inkom 2017-01-17.

201710386/A6l Medborgarlörslag om gång- och cykelvägar. Inkom 2017-10-02.

2017103861061 Medborgarförslag om rondell vid Porthus. krkom 2017-10-02.

2017 103861061 Medborgarfiirslag om bilparkering. Inkom 2017 -10-02.

2017 /0421A61 Medborgarförslag om att iordningsstiilla en lund på Trehörningen.
Inkom 2017-01-10.

201710467/061Medborgarliirslag om att kommunen ska göra en permanent gångstig av den stig
som nu finns mellan Nynäshamns station och Skärgårdshotellet i Jiirnvägsparken.
Inkom 2017-1 1-30.

2018100741061 Medborgarfdrslag om att ftrbjuda §nverkerier under de stora helgema.
Inkom 2018-01-16.

Kultur- och fritidsnämnden

2017/04061061Medborgarftirslag om att anlägga fasta banor ftir swimnur. lnkom 2017-09-29.

2017 103861061 Medborgarliirslag om utegym vid Sälldagen/Porthus. Inkom 2017-10-02.
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Inkomna medborgarftirslag där inte beslutanderätten har delegerats till nämnd,
kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

201610006/061-28. Medborgarftirslag om att bygga en matsal till elevema i Sunnerbyskolan.
Kommunfullmäktige beslutade 2U7-A9-20 § l39-att åtetremittera svar på medborgäiftrslaget
ftr att kompletteras med en kostnadskalkyl på vad en ny matsal i Sunnerbyskolan kommer att
kosta. Bam- och utbildningsnämnden behandlar ärendet den 26 april 2018.

2017102421061Medborgar{tirslag om att göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv.
Inkom 2017-05-16.

2017104761061Medborgarftirslag om park ftir lek och olika sportaktiviteter ftir ungdomar i
Backluraområdet. Inkom 2017 -L2- 12.

2018100591061 Medborgarftirslag om att göra Stora Vika skola till högstadieskola.
Inkom 2018-01-05.

)

Kommunfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA
sammantrådesdatum

2018-04-2s

Kf § 75 KS/20120368/o6o

Svar på motion om trygghet och studiero

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Barn- och utbildningsnämnden

uppdras att tillse att kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin fiir
hantering av elevs ordningsstÖrande beteende och för att upprätta trygghet och studiero,

samt att motionen därmed anses besvarad.

Ärendet
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 14 mars 2018, § 55. Kommunfullmäktige

beslutade då att bordlägga ärendet.

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 6 september 2017 inkommit med en

motion om trygghet och studiero. I motionen föreslås att en "lonsekvenstrappa" införs för
disciplinära åtgärder. Konsel«enstrappan 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, § L37.

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 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, omhändertagande av föremål och

upisning ur klassrummet. Åtgärderna får inte inskränka elevens rätt till utbildning och man

får bara göra saker som är rimliga iförhållande till syftet och till omständigheterna iden
aktuelh aituationen, 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 ril<tlinjer för när och hur en polisanmälan ska göras vid vissa allvarligare brott.

Misstänkta brott av barn under 15 år utreds bara under vissa omståindlgheter. Är barnet
under 12 år krävs synnerliga skä|. En polisanmälan mot ett yngre barn leder i regel inte till
annat än att polismyndigheten underrättar socialtjänsten.

Förslag till beslut
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 aft upprätta trygghet och studiero, samt att motionen

därmed anses besvarad,

Nvnäsham ns
kömmun

Vår beteckning
KS/2018/0019/109-3
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Sammanträdesdatum 201 8-03-1 4
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PROTOKOLL
Kommunlullmäktige
Sammånkådesdelum 2018-03-14

Kf§ss K512017103681060

Svar på motion om trygghet och studiero

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

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 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 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 (§t37lL7).

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 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, omhändertagande av föremål och
utvisning ur klassrummet. Åtgärderna får inte inskränka älevens rätt tili utbildning och man får
bara göra saker som är rimliga i forhållande 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 underrättar social§änsten om anmälan.

Kommunstyrelsens förslag til! kommunf ullmäktige
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 behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018 § 44.

Kf§5s

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att
kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs
ordningssttnande.beteende och för.att-upprättä trygghet-och studiero, sanit att motionen
därmed anses besvarad.

Yrkanden
Marcus Svinhutuud (M) yrkar på bifall till motionen.
Johan Augustsson (S), Miriam Malm (V), Incan Löfstedt (SD), Harry Bouveng (M) samt Lena
Dafgård (SN) yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige fastståller följande propositionsordning: Bifall eller avslag till Johan
Augustsson (S), Miriam Malm (V), Incan Löfstedt (SD), Harry Bouveng (M) och Lena Dafgårds
(SN) ftirslag om att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. I de fall ärendet inte bordläggs
ställs proposition på bifall till motionen eller bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition
Ordförande (L) ståiller proposition om bifall eller avslag till att ärendet bordläggs till nästa
sammanträde och finner att kommunfullmäKige beslutar att ärendet bordläggs.

Skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden/
Akten ,
H.Bouveng z'
M.Svinhufuud,./
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Kommunstyrelsen
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§ 44118

Arbetsgivaren har ansvar för personal och elevers arbetsmiuö enligt arbetsmiljölagen. I skolan gäller
arbetsmiljölagen för både elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, från och med
förskoleklass. För barn på fritids gäller arbetsmiljölagen inte. Kränkningar, hot och otrygghet hos
.personalen ska anmälassorntillbud till arbetsgivaren oeh'hanteras enligt arbetsmiljölagen.
Aibetsgivaren ansvarar för att ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker för ohälsa på
grund av hot och våld. I detta ansvar ingår att utreda de risker för hot och våld som kan finnas på

arbetsplatsen och så snart som möjligt genomföra åtgärder för att förebygga de risker som
framkommer. Arbetsgivaren ska också följa upp åtgärderna och aft de regler och rutiner som finns
är kända av personalen så att alla vet hur de ska agera om en hot- eller våldssituation uppstår.

Remiss
Barn- och utbildningsnämnden anger att det i varje verksamhet bör finnas en rutin för hur
rektor och personal ska agera för att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande beteende och
för att upprätta trygghet och studiero i de fall de åtgärder som vidtagits i ett örebyggande syfte inte
är tillräckliga. Nämnden ser dock att det är problematiskt att införa en kommungemensam
"konsekvenstrappa" som alla verksamheter måste följa, Nämnden påpekar att det är upp till rektor
och personalgruppen att bestämma vilka disciplinåra åtgärder som skolan ska tillämpa och når.
Vidtagande av disciplinära åtgärder handlar till stor del om en professionell bedömning och
kännedom om eleven varför det måste finas utrymme för bedömningar i varje enskilt fall, Vid
fasbtällande av en så kallad 'konsekvenstrappa" bör det finnas utrymme för rektor och personal att
utgå ifrån det arbetssätt som fungerar i verksamheten.

Utifrån ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämnden att ett kommungemensamt
underlag kring disciplinära åtgärder tas fram. Underlaget kan användas som stöd för rektor i

arbetet med att tillsammans med elever och personal utarbeta konsekvenstrappor för hantering av
elevs ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero. Konsekvenstrapporna
ska sedan utgöra en del av enheternas ordningsregler. Gällande polisanmälan föreslår nämnden aft
rektor, eller den person som rektor utse§ ansvarar för hur brott på skolan ska hanteras och för att
göra en bedömning om en händelse ska polisanmälas.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår en beslutssats av följande lydelse:

- 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.

§ 44118 Dnr KS/201 7/0368/060
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Svar på motion orn trygghet och studieno

'Kommuhstyrelsens förslag tiH komrnunf ullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 "konsel«enstrappa" införs
för disciplinära åtgärder. Konsefvenstrappan ska vam 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 foreslås besluta att ge

Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en 'konsel«enstrappa" för mer trygghet och

studiero som ska gälla för kommunens skolor och bidra till att skapa lil«ärdighet i utbildningen.
Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden som beslutade avge yttrande i ärendet
den 26 oktober 20L7 (§L37lL7).

Bakgrund
Rektor och personal i skolan har s§ldigheter enligt skollagen att tillforsäkra alla elever en skolmiljö
som pråglas av trygghet och studiero' För att åstadkomma defta är skolorna enligt 5 kap. 5 §
skollagen skyldiga aft ha ordningsregler som ska utarbetas tillsammans med eleverna. Vidare har
skolans personai och rektor enligt skollagen möjlighet att vidta ett antal disciplinära åtgärder
gentemot elever så som lo/arsittning, omhändeftagande av föremål och ufuisning ur klassrummet.
Åtgärderna får inte inskränka elevens rätttill utbildning och man får bara göra saker som är rimliga i

förhållande till syftet och Ull 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 broti 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 broft. Misstänkta brott av barn under

15 år utreds bara under vissa omståndigheter, Är barnet under 12 år krävs synnerliga skäI. En

polisanmälan mot ett yngre barn leder i regel inte till annat än att polismyndigheten underrättar
socialtjänsten om anmälan,

Utdragsbestyrkönde 265
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Datum Vår betqckning
2018-01-25 KS/20r7l0368/060-6

§ 4411 8

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen. har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens förslag eller
dess motivering. Forslaget bidrar till;tt skapa likvärdighet i utbildningen på-alla skolor inom
kommunen. avseende trygghet och studiero. Samtidigatillåter forshgät aU rutiner och åtgärder kan
verl(samhetsanpassas och ätt professionella bedömningarkan göras av rektor och personal.med
god kännedom om de enskilda elevema och med hänsyn till barnets bästa. Mot bakgrund av detta
föreslår.kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar i enlighet meä det av Barn-
och utbildningsnämnden formulerade förslaget och att mot'ronen därmed skä anses besvarad.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse aft kommunens
skolo-r i sina ordningsregler har en gällande rutin föihantering av'elevs ordningsstörande beteende
och för att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen därmed anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att kommunens
skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin föihantering av'elevs ordningsstörande beteende
och för att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen därmed anses besvarad.

Yrkande

Harry Bouveng (M) yrkar bifall till motionen.

Proposition

OrdfÖranden (S) ställer proposition på bifall till förslaget till beslut eller bifall till motionen och finner
att kommunstyrelsen beslutat att bifalla förslaget till beslut.

Kopia: AKen

Tiänstestäl le/handläggare

Kommunstyrelseft irvaltningen
Miriam Ingeson

Beslutsinstans
Kommunfullmiiktige

Svar på motion om trygghet och studiero

Förslag till beslut
Kommunfirllmiilrtige beslutar att Barn- och utbildningsniimnden uppdras att tillse att kommunens
skolor i sina ordningsregler har en gåillande rutin ftr hantering av elevs ordningsstörande
beteende och ltir att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen dåirmed anses besvarad.

Ärendet
Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 6 september 2017 inkommit med en
motion om trygghet och studiero. I motionen fiireslås att en "konsekvenstrappa' inftirs
ftir disciplinåira åtgiirder. Konsekvenskappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska
kunna ligga till grund för skolomas eget arbete med disciplinära åtgiirder, exempelvis niir det åir

befogat med skiftlig varning, kvarsittning eller polisanmiflan. Kommunfullmtiktige ftireslås
besluta att ge Barn- och utbildningsniimnden i uppdrag att ta fram en "konsekvenstrappa" ftir
mer trygghet och studiero som ska gälla ftir kommunens skolor och bidra till att skapa
likviirdighet i utbildningen. Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden som
beslutade avge yttrande i iirendet den 26 oktober 201 7 (§137 117).

Bakgrund
Rektor och personal i skolan har skyldigheter enligt skollagen att tillftirsäka alla elever en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För att astadkomma detta iir 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
åtgiixder gentemot elever så som kvarsittning, omhtindertagande av ftiremål och utvisning ur
klassrummet. Åtgärderna får inte inskiinka elevens rätt till utbildning och man ffir bara göra
saker som iir rimliga i ftirhållande till syftet och till omstiindighetema i den aktuella situationen,
exempelvis elevens ålder och beteende. Rektom och låirarna måste vara siirskilt återhållsamma
med åtgärder niir det gäller elever i ftirskoleklassen eller i grundskolans lägre årskurser. De
discipliniira åtgåirderna far inte tillåimpas på elever i ftirskolan.

Det finns ingen skyldighet ftir skolan att göra polisarrmåilan. Det saknas även nationella riktlinjer
ftir hur brott som begås i skolan ska hanteras. En huvudman eller skola kan dock själva ta fram
riktlinjer ftr när och hur en polisanmälan ska göras vid vissa allvarligare brott. Missuinkta brott
av bam under 15 år utreds bara under vissa omständigheter. /\r barnet under 12 år kävs
syrurerliga skiil. En polisanmälan mot ett yrgre bam leder i regel inte till annat Zh att
polismyndigheten underrättar socialtjiinsten om anmälan.
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Arbetsgivaren har ansvar ftir personal och elevers arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. I skolan
gåiller arbetsmiljölagen ftir både elever och skolpersonal i grund och gymnasieskolan, från och
med ftjrskoleklass. För barn på fritids.gäIler arbetsmiljölagen inte.-Kriinkningar, hot och
otrygghet hos personalen ska änmälas som tillbud till arbetsgivaren och hanteras enligt
arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ansvarar ftir att ordna och utforma arbetsmiljön ftir att
förebygga risker ftir ohälsa på grund av hot och våld. I detta ansvar ingår att utreda de risker ftir
hot och våld som kan finnas på arbetsplatsen och så snart som möjligt genomföra åtgiirder ftir att
förebygga de risker som framkommer. Arbetsgivaren ska också ftilja upp åtgiirderna och att de
regler och rutiner som finns 2ir kiinda av personalen så att alla vet hur de ska agera om en hot-
eller våldssituation uppstår.

Remiss
Barn- och utbildningsnämnden anger att det i varje verksamhet bör finnas en rutin för hur
rektor och personal ska agera ftir att komma tillrätta med en elevs ordningsstörande beteende och
ftir att upprätta trygghet och studiero i de fall de åtgiirder som vidtagits i ett förebyggande syfte
inte åir tillräckliga. Nämnden ser dock att det iir problematiskt att inftira en kommungemensam
"konsekvenstrappa" som alla verksamheter måste ftilja. Nämnden påpekar att det iir upp till
rektor och personalgruppen att bestiimma vilka discipliniira åtgärder som skolan ska tillämpa och
när. Vidtagande av disciplinära åtgärder handlar till stor del om en professionell bedömning och
kilnnedom om eleven varför det måste finas utrymme fiir bedömningar i varje enskilt fall. Vid
faststiillande av en så kallad "konsekvenstrappa" bör det finnas uhymme ftir rektor och personal

att utgå ifrån det arbetssätt som fungeral i verksamheten.

Utifrån ovanstående ftireslår barn- och utbildningsnämnden att ett kommungemensamt
underlag kring disciplinära åtgärder tas fram. Underlaget kan anviindas som stöd för rektor i
arbetet med att tillsammans med elever och personal utarbeta konsekvenstrappor {iir hantering av

elevs ordningsstörande beteende och for att upprätta trygghet och studiero. Konsekvenstrappoma
ska sedan utgöra en del av enheternas ordningsregier. Giillande polisanmälan fiireslår nämnden
att rekor, eller den person som rektor utsett, ansvarar ftir hur brott på skolan ska hanteras och fiir
att göra en bedömning om en hiindelse ska polisanmälas.

Barn- och utbildningsnämnden ftireslår en beslutssats av följande lydelse:

- Barn- och utbildningsniimnden uppdras att tillse att kommunens skolor i sina
ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordningsstörande beteende och
ftir att uppråitta trygghet och studiero.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseftirvaltningen har inget att inviinda mot barn- och utbildningsnåimndens ftirslag
eller dess motivering. Förslaget bidrar till att skapa likvärdighet i utbildningen på alla skolor
inom kommunen avseende trygghet och studiero. Samtidigt tillåter ftirslaget att rutiner och

åtgiirder kan verksamhetsanpassas och att professionella bedömningar kan göras av rektor och
personal med god kåinnedom om de enskilda eleverna och med håinsyn till barnets bästa. Mot
bakgrund av detta ftireslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmiiktige beslutar i
enlighet med det av Barn- och utbildningsnämnden formulerade ftirslaget och att motionen
diirmed ska anses besvarad.

x hasrrar, )s
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
201 8-01-25

Vär beteoknlnq
KS/201 7/0368/060-6
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Christian Wigren /
kanslichef

Beslutsunderlag
Motion om trygghet och studiero
Protokoll Barn- och utbildningsnåimnden 2017-10-26 § l37ll7
'ljzinsteutlåtande KS/20 I 7/0368/060-3
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnåmnden
Sammantdderdafum
2017-10-26

Arbetsuts kottets bes ! ut
Arbetsutskottet föreslår att bam- och utbildningsniimnden antar ftrvaltningens Ibrslag på
yttrande som sitt eget.

- Förslag under sammanträdet
Marcus Svinhufrud, (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgången
Ordftirande stiiller Marcus §vinhufruds, (M) yrkande mot arbetsutskottets ftirslag till beslut och
firner att nämnden beslutar i enighet med arbetsutskottets ftirslag.

Skickas till
Kommunstyrelse{brvaltningen

A.\t,1r r"^'

§ 137/17 Dnr BUN/201 7/01 69/060-3

Remissvar över motion om trygghet och studiero

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnåimnden antar ftirvaltningens ftlrslag på yttrande som sitt eget.

Reservationer och särskilda uttalanden
Marcus Svinufuud, (M) reserverar sig mot beslutet till ftirman för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Bam- och utbildningsnEimnden har ombetts lämna yttrande över en motion från Moderatema om
trygghet och studiero i skolan. I motionen fiireslår Moderatema att en "konsekvenstrappa" inllirs
ftir discipliniira åtglirder. Konsekvenstrappan ska vara en centralt framtagen rikttinje som ska
kunna ligga till grund ftir skolomas eget arbete med disciplinära åtgiirder, exempelvis när det är
befogat med skriftlig varning kvarsittning eller polisanmälan.

Moderatema yrkar att
- Bam- och utbildningsnåimnden ges i uppdrag att ta fram en "konsekvenstrappa" fljr mer

kygghet och studiero som ska gälla ftir kommunens skolor.

Bam- och utbildningsftirvaltningen ftireslår att ett kommungemensamt mderlag kring
discipliniira åtgiirder tas fram. Underlaget kan anviindas som stöd för rektor i arbetet med att
tillsammans med elever och personal utarbeta konsekvenstrappor fdr hantering av elevs
ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero. Konsekvenstrappoma ska
sedan utgöra en del av enhetemas ordningsregler.

Då bam- och utbildningsftrvaltningen inte ser att det är ändamålsenligt, att som motionären
{öreslfu, ta fram en kommung€mensam rutin som ska gälla fiir alla skolor ftireslås en ändrad att-
sats:

- Bam- och utbildningsniimnden uppdras att tillse att kommunens skolor i sina
ordningsregler har en gällande rutin ftr hantering av elevs ordningsstörande beteende och
ftr att upprätta trygghet och studiero.

Beslutsunderlag
Motion om trygghet och studiero,BllND}lT 101691060-2
IJ&insteutlåtande, BIJN 12017 I 0l 69 I 060-2

Förslag till beslut
Bam- och utbildningsnämnden antar liirvaltningens ftrslag på yttrande som sitt eget.
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Vårbeleckning
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Slalans slcyldighet att göra polisanmålan
Det finns ingen lagstadgad s§ldighet ftir skolan att göra en polisanmälan fdr brott som begås i
skolan.'Detsaknasäven'nationellariktlinjerfiir-hurbrottsombegåsiskolanskahanteras,En
huwdman eller skola kan dock själva ta fram riktlinjer ftr när och hur en polisanmälan ska göras

vid vissa allvarligare brott.

Det åir dock värt att notera att polisanmälan ftr brott som sker i skolan framftirallt avser äldre
elever, JO har uttalat att skolan bör vara återhållsam med att göra polisanmälan mot bam i de

yngsta åldersgrupperna eftersom polissn normalt inte utreder sådana anmälningar. Niir barn
under I 5 år begår brott fiir en utredning om brottet inledas endast under vissa omstiindigheter.
Brott som begås av barn under 12 år utreds bara om det finns synnerliga skäl till det. En
polisanmälan mot ett yngre bam leder därftir oftast inte till annat än att polismyndigheten

underrättar socialtjiinsten om anmälan, med stöd av 3 § polislagen (1984:387).

Allvarligare lrlinkningar och riskfi)r liv och hdlsa
Även om de discipliniira åtgzirdema i skollagen siktar in sig på elevers rätt till §gghet och
studiero har arbetsgivaren ett vidare ansvar ftir personal och elevers arbetsmi§ö enligt
arbetsmiljölagen. I skolan gäller arbetsmiljölagen {ör både elever och skolpersonal i grund och
gymnasieskolan, fran och med ftirskoleklass. För barn på fritids giiller arbetsmiljölagen inte.
Kriinkningar, hot och otrygghet hos personalen ska anmälas som tillbud till arbetsgivaren ooh
hanteras enligt arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren ansvarar fdr att ordna och utforma arbetsmiljön fbr att ftjrebygga risker fdr ohåilsa

på grund av hot och våld. I detla ansvar ingår att utreda de risker för hot och våld som kan finnas
på arbetsplatsen och så snart som möjligt genomftra åtgärder ftir att fdrebygga de risker som
framkommer. Arbetsgivaren ska också ftilja upp åtgärdema och att de regler och rutiner som
finns är kända av personalen så att alla vet hurde ska agera om en hot- eller våJdssituation
uppstår.

Förvaltningens överväganden
Barn- och utbildningsftirvalnringen ser, liksom motionärema, att det i varje verksamhet bör
fhnas en rutin ftr hur rektor och personal ska agera ftir att komma tillrätta med en elevs

ordningsstörande beteende och ftjr attupprättå trygghet och studiero i de fall de åtgärder som
vidtagits i ett ftirebyggande syfte inte Eir tillriickliga.

Förvaltningen ser dock att det iir problematiskt att inftira en kommungemensam
"konsekvenstrappa" som alla verksamheter måste fdlja. Bam- och utbildningsförvaltningen
anser att det iir upp till rektor och personalgruppen att bestämma vilka disciplinära åtgärder som

skolan ska tillämpa och när. Vidtagande av disciplinära åtgiirder handlar till stor del om en

professionell bedömning och käruredom om eleven varftr det måste finas utrymme för
bedömningar i varje enskilt fall. Vid fastställande av en så kallad "konsekvenstrappa" bör det
finnas utrymme fiir rektor och personal att utgå ifrån det arbetssätt som fungerar i verksamheten.

1 Det fims dock en anmälningss§ldighet som avser om mm får veta att någon har fiir avsikt att begå ett allvarligt
brott, om liirberedelsen har nått en punkt att den i sig är straffbar (23 kap. 6 § brottsbalken).

Tjänstestiil !e/han dlä g gare

Barn- och utbildningslörvaltningen
Cajsa Johansson
Elost: caj sa johansson@nynashamn.se

Tel: 08 - 520 681 45

Remissvar över motion om

Förslag till beslut

Beslutsinstans

Bam och utbildningsnämnden

trygghet och studiero

Bam- och utbildningsnämnden antar fiirvaltningens fdrslag på yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning
Bam- och utbildningsnämnden har ombetts lämna yttrande över en motion från Moderaterna om
trygghet och studiero i skolan. I motionen ftireslår Moderatema att en "konsekvenstrappa" inftirs
fijr disciplinära åtgärder. Konsekvenstrappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska

kunna ligga till grund ftir skolornas eget arbete med discipliniira åtgärder, exempelvis när det är
befogat med skriftlig varning, kvarsittning eller polisanmälan.

Moderatema yrkar att
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en "konsekvenstrappa" ftir mer

trygghet och studiero som ska gälla ftir kommunens skolor.

Bakgrund
Bam- och utbildningsftirvaltningen ser att vissa fti§dliganden bör göras med anledning av
motiven i motionen.

Slallagens bestdmmelser om disciplindra åtgdrder
Rektor och personal i skolan har s§ldigheter att enligt skollagen (2010:800) kap. 5 "Trygghet
och studiero" att tillfdrsäl«a alla olever on skolmiljö som priiglas av §gghet och studiero. För
att åstadkomma detta är skoloma iir enligt 5 kap. 5 § Skollagen skyldiga att ha ordningsregler
som ska utarbetas tillsammans med elevema. Vidare har skolans personal och rektor enligt
skollagen möjlighet att vidta ett antal discipliniira åtgtuder gentemot elever så som kvarsittning,
omhändertagande av fdremål och utvisning ur klassrummet. Åtgiirderna Iär inte inskänka
elevens rätt till utbildning och man får bara göra saker som är rimliga i fttrhållande till syftet och
till omständigheterna i den aktuella situationen, exempelvis elevens ålder och beteende. Rektorn
och lärama måste vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i ftirskoleklassen
eller i grundskolans lägre årskurser. De disciplinfua åtglirdema (är inte tillämpas på elever i
ftrskolan.

De disciplinära åtgiirdema som anges i skollagen kan, men behöver inte, ses som en

"konsekvenstrappa" där åtg&irdema vidtas i stigande grad. När personal eller rektor behöver
tillämpa disciplinära åtgärder ska åtgärden stå i proportion till elevens agerande.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dåfum
2017-10-17

Vårbetecknlng
BUN/2017/0169/060-2

Utiffan ovanstående fdreslår bam- och utbildnings{iirvaltningen att ett kommungemensamt
underlag kring disciplinära åtgärder tas fram. Underlaget kan anvlindas som stöd för rektor i
arbetet med att tillsammans med elever och personal utarbeta konse-kvenskappor {tir håntering av
elevs ordningsstörande beteende och ftir att upprätta trygghet och studiero. Konsekvenstrapporna
ska sedan utgiira en del av enhetemas ordningsregler.

Gällande polisanmälan föreslår ftjrvaltningen att rektor, eller den person som rektor utsett,
ansvarar fiir hur brott på skolan ska hanteras och Iör att göra en bedömning om en händelse ska
polisanmälas.

Då barn- och utbildningslörvaltningen inte ser att det är ändamålsenligt, att som motionären
Iöreslår, ta fram en kommrmgemensam rutin som ska giilla liir alla skolor liireslås en iindrad att-
sats:

- Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att kommunens skolor i sina
ordningsregler har en gällande rutin Iör hantering av elevs ordningsstörande beteende och
fdr att upprätta §gghet och studiero.

Ilana Hart
Tf. Iörvaltningschef

Beslutsunderlag
Motion om trygghet och studiero, BUN/2017/0169/060-2

§änsteutlåtande, BUN/20 I 7/0169 1060-2

Skickas till
Kommunstyrelseftirvaltningen

Motion om trysshet och studiero

Skolan skall garantera en lugn och trygg arbetsmiljö med ordning och reda. Alla skolor skall

ha en flrngerande likabehandlingsplan mot mobbning och våld. Vi anser att det bör råda

nolltolerans mot alla typer av brott och l«iinkande behandling i kommmens samtliga

skollokaler. Alla brott ska polisanmåilas.

Vi kan se stora skillnader mellao Nynäshamns kommuns skolor ntir det gåiller arbetet med att

elevema ska kåinna sig trygga i skolan, samt fä den studiero som åir nödviindig. Vi har även

tagit del av rapporter från skolor där personalen upplevt en stor okygghet. Inte mirst
Avonovas rapport från Sorunda rektorsomrade 2016, men vi får även löpande vittnesmål om

otrygghet även från andra skolor. I strävan efter att ge alla bam en likviirdig utbildning och

studiemiljö så kan vi inte acceptera att det iir så stora skillnader mellan skolor, både vad gåil1er

trygghet och studiero, men även hur det rapporteras och ftiljs upp.

Idag ser vi att många liirare får hantera onödiga och tidskävande situationer både i och

utanfrr klassrummet, situationer som inte bör ingå i deras arbetsuppgifter. Liirama ska i ftrsta
hand fii vara pedagoger ftir bamen.

Om vi kan ta fram ett centralt dokument ftir detta, som ska implementeras i alla våra skolor,
så ser vi större möjligheter till att på sikt minska de idag stora problem som många skolor båir

på. Om alla skolor tillåimpm samma modell, kommer det heller inte vara så att en del skolor
"sticker ut" nåir de tar tag i sina problem. Problemen finns i alla skolor, men långt ifran alla
lyfter dem tillräckligt.

Vi vill att det tas fram en kommungemensam plan fiir hur en "konsekvenstrappa" skulle
kunna se ut. I denna ska det tydligt framgå exempelvis nålr det delas ut en skriftlig varning
niir ocl/vad gäller ftir en polisanmåilaq nfu det iir befogat ftir kvarsittning, nåir det iir aktuellt
ftir en avstiingning o.s.v.

En grundmall ftir detta skulle kunna vara Skolverkets egnajuridiska vägledning "Trygghet &
Studiero".

Vi tror att denna konsekvenstrappa skulle kunna vara ett siitt att skapajust mer trygghet, och
studiero. Vi hor även att det skulle ge liirare och rektorer ett tydligt verktyg dtu de har en klar
uppbackning fran centralt håIl niir det behövs.
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Vi ftireslår kommunfullmäktige besluta

- att ge Barn och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en "konsekvenstrappa" ltir

mer trygghet och studiero som ska gälla fiir kommunens skolor'

/r*r,,0Å;/V{'"c
Marcus Svinhufuud (M)
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