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Icke tjänstgörande ersättare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Bodil Toll (M) 
Agneta Tjärnhammar (M)  
Håkan Svanberg (M) 
Per Malmsten (M) 
Ola Hägg (S) 
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Emma Solander (MP) 
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Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Mats Dryselius, enhetschef planeringsavdelningens stab 
Gustav Ahlsson, politisk sekreterare 
Jenny Linné, förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden 
Solveig Törnblom, politisk sekreterare 
Steven Jörsäter, politisk sekreterare 
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Innehållsförteckning              
  Upprop och anmälningar om förhinder  

  Val av justerare  

§ 187/22 Fastställande av dagordning  

  Beslutspunkter 
 

§ 188/22 Hemställan från bolaget Kvastbindaren Fastighets AB om överlåtelse av 
fastigheten Kvastbindaren 3 och kommunens förvärv av densamma, samt 
likvidering av bolaget 

 

§ 189/22 Investering - Utbyggnad Vansta verksamhetsområde  
§ 190/22 Investering VA-utbyggnad Vansta verksamhetsområde  
§ 191/22 Fortsatt användning av sociala medier  
§ 192/22 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  
§ 193/22 Riktlinjer för Nynäshamns kommuns systematiska brandskyddsarbete  
§ 194/22 Planbesked för Torp 5:7 och Hoxla 3:4  
§ 195/22 Svar på väckt ärende om gymnasiepolitisk satsning  
§ 196/22 Svar på motion om tidredovisning för nämndordföranden  
§ 197/22 Svar på motion att införa ettåriga mandatperioder i kommunens nämnder och 

bolagsstyrelser 
 

§ 198/22 Svar på e-förslag - Grill- och eldplatser längst Strandvägen  
§ 199/22 Kurser och konferenser  
§ 200/22 Skrivelser och beslut  
§ 201/22 Anmälan delegationsbeslut  

  Informationsärenden 
 

§ 202/22  Näringslivsfrågor  

§ 203/22  Kansliavdelningen informerar  

§ 204/22 
  

Kommundirektören informerar  

§ 205/22  Övriga frågor  

§ 206/22  Nästa sammanträde 22 september 2022 klockan 09.00  

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(31) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 187/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring: 

• Ärende § 194 utgår. 

samt följande tillägg under § 202, Näringslivsfrågor: 

• Janice Boije Junerud (S) har en fråga om gästhamnen. 

 

Ärendena hanterades i ordningen: §§ 187–201, 203, 202, 204–206.  
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§ 188/22 KS/2022/0194/009 

Hemställan från bolaget Kvastbindaren Fastighets AB om 
överlåtelse av fastigheten Kvastbindaren 3 och kommunens 
förvärv av densamma, samt likvidering av bolaget 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Hemställan från Kvastbindaren Fastighets AB om att överlåta fastigheten Kvastbindaren 3 till 
kommunen godkänns. 

2. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet, som utgör bilaga 1 till tjänsteskrivelsen med 
diarienummer KS/2022/0194/009–1, och ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna 
detta jämte övriga handlingar som erfordras för förvärvets fullbordan. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten. 
4. Förvärvet av fastigheten Kvastbindaren 3 finansieras genom att 21 miljoner kronor tas ur 

2022 års investeringsram där 10 miljoner kronor omdisponeras från VA-verksamhetens 
investeringsram 2022 och 10 miljoner kronor omdisponeras från Planering och 
samhällsutvecklings investeringsram 2022. 

5. När överlåtelse enligt punkt två fullbordats godkänner fullmäktige att Kvastbindaren 
Fastighets AB beslutar om likvidering. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Kvastbindaren Fastighets ABs 
bolagsstämma rösta för att bolaget likvideras. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige godkände den 18 oktober 2017 § 178 förvärv av samtliga aktier i bolaget 
Kvastbindaren Fastighets AB. Syftet med förvärvet var att komma i åtnjutande av fastigheten 
Kvastbindaren 3 som ägdes av bolaget och som kunde lösa stadsmiljös behov av lokaler och 
utrymme i ett läge som underlättade resor inom kommunen. Genom förvärvet skulle stadsmiljö ges 
utrymme både för maskinpark och upplag samtidigt som vissa inhyrda lokaler kunde sägas upp.  
 
Av beslutsunderlaget som låg till grund för förvärvsbeslutet framgår att miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens avsikt redan vid förvärvet var att likvidera bolaget när fastigheten 
förts över till kommunen. 
 
Kvastbindaren Fastighets AB har den 3 maj 2022 beslutat att hemställa om kommunfullmäktiges 
godkännande att till kommunen överlåta fastigheten Kvastbindaren 3 och därefter likvidera bolaget. 
En värdering av fastigheten är genomförd och överlåtelsen till kommunen föreslås ske till 
marknadsvärde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Hemställan från Kvastbindaren Fastighets AB om att överlåta fastigheten Kvastbindaren 3 till 
kommunen godkänns. 

2. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet, som utgör bilaga 1 till tjänsteskrivelsen med 
diarienummer KS/2022/0194/009-1, och ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna 
detta jämte övriga handlingar som erfordras för förvärvets fullbordan. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten. 
4. Förvärvet av fastigheten Kvastbindaren 3 finansieras genom att 21 miljoner kronor tas ur 

2022 års investeringsram där 10 miljoner kronor omdisponeras från VA-verksamhetens 
investeringsram 2022 och 10 miljoner kronor omdisponeras från Planering och 
samhällsutvecklings investeringsram 2022. 
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5. När överlåtelse enligt punkt två fullbordats godkänner fullmäktige att Kvastbindaren 
Fastighets AB beslutar om likvidering. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Kvastbindaren Fastighets ABs 
bolagsstämma rösta för att bolaget likvideras. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Hemställan från Kvastbindaren Fastighets AB om att överlåta fastigheten Kvastbindaren 3 till 
kommunen godkänns. 

2. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet, som utgör bilaga 1 till tjänsteskrivelsen med 
diarienummer KS/2022/0194/009–1, och ger fastighetschefen i uppdrag att underteckna 
detta jämte övriga handlingar som erfordras för förvärvets fullbordan. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska förvalta fastigheten. 
4. Förvärvet av fastigheten Kvastbindaren 3 finansieras genom att 21 miljoner kronor tas ur 

2022 års investeringsram där 10 miljoner kronor omdisponeras från VA-verksamhetens 
investeringsram 2022 och 10 miljoner kronor omdisponeras från Planering och 
samhällsutvecklings investeringsram 2022. 

5. När överlåtelse enligt punkt två fullbordats godkänner fullmäktige att Kvastbindaren 
Fastighets AB beslutar om likvidering. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att vid Kvastbindaren Fastighets ABs 
bolagsstämma rösta för att bolaget likvideras. 

Beslutsunderlag 
Hemställan från Kvastbindaren Fastighets AB 
Tjänsteutlåtande, KS/2022/0194/009–1 
Köpekontrakt 
Värdering 

Skickas till 
Akten 
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§ 189/22 KS/2021/0524/259 

Investering - Utbyggnad Vansta verksamhetsområde 
Ärendet är belagt med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
kapitel 19 § 3. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja projektet investeringsmedel om  kronor, från investeringsramen Mark- 
och exploatering 2022–2025, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats.

2. I mål- och budgetprocessen för 2023–2026 beakta en utökning av
Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om
uppskattningsvis  kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk
(preliminärt 2024).

3. Bevilja projektet en budget om  kronor för exploateringskostnader i
genomförandet.

4. Bevilja projektet en utökad budget om  kronor för driftkostnader i genomförandet
under åren 2022–2024.

5. Beslutet förutsätter att investeringsbeslut för VA tas i Samhällsbyggnadsnämnden och
Kommunstyrelsen

Ärendet 
Nynäshamns kommuns interna verksamhet har inte en beslutad gemensam riktlinje eller policy för 
det systematiska brandskyddsarbetet.  
Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) är den som äger en fastighet eller den som bedriver 
verksamheten i fastigheten (nyttjanderättshavaren) ansvariga för att brandsäkerheten säkerställs.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett övergripande dokument som riktlinje inklusive policy 
för hur Nynäshamns kommuns interna verksamhet ska bedriva sitt systematiska brandskyddsarbete. 
Dess syfte är att skapa ett effektivt, verksamhetsanpassat och dynamiskt förebyggande 
brandskyddsarbete inom Nynäshamn kommun och som syftar till att minimera risken för brand och 
eventuella skadeverkningar orsakade av brand. Dokumentet riktar sig inte till verksamheter eller 
fastighetsägare utanför kommunens egen organisation. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja projektet investeringsmedel om  kronor, från investeringsramen Mark- 
och exploatering 2022–2025, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats.

2. I mål- och budgetprocessen för 2023–2026 beakta en utökning av
Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om
uppskattningsvis  kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk
(preliminärt 2024).

3. Bevilja projektet en budget om  kronor för exploateringskostnader i
genomförandet.

4. Bevilja projektet en utökad budget om  för driftkostnader i genomförandet
under åren 2022–2024.

5. Beslutet förutsätter att investeringsbeslut för VA tas i Samhällsbyggnadsnämnden och
Kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Bevilja projektet investeringsmedel om  kronor, från investeringsramen Mark- 
och exploatering 2022–2025, för investeringar i utbyggnaden av allmän plats.

2. I mål- och budgetprocessen för 2023–2026 beakta en utökning av
Samhällsbyggnadsnämndens nämndbidrag för ökade drift och kapitalkostnader om
uppskattningsvis  kronor per år i samband med att anläggningen tas i bruk
(preliminärt 2024).

3. Bevilja projektet en budget om  kronor för exploateringskostnader i
genomförandet.

4. Bevilja projektet en utökad budget om  kronor för driftkostnader i genomförandet
under åren 2022–2024.

5. Beslutet förutsätter att investeringsbeslut för VA tas i Samhällsbyggnadsnämnden och
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Tidplan 
Bilaga 2 – Budgetunderlag 
Bilaga 3 – Investeringskalkyl 
Bilaga 4 – Översiktskarta Vansta verksamhetsområde 

Skickas till 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 190/22 KS/2022/0267/049 

Investering VA-utbyggnad Vansta verksamhetsområde 
Ärendet är belagt med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
kapitel 18 § 13. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 

 
 

 

Ärendet  

 

 
 

  

Förvaltningens förslag till beslut 
 

 

 

 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Controller, investeringar@nynashamn.se 
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§ 191/22 KS/2022/0254/009 

Fortsatt användning av sociala medier 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala medier samt 
att ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna.  

Ärendet 
Utredningens riskanalys och konsekvensbedömning visar att det finns risker med användningen av 
sociala medier ur ett dataskyddsperspektiv, några åtgärder som helt eliminerar dessa kan inte 
vidtas. Det är helt i linje med det resonemang dataskyddsombudet för i sin granskningsrapport. 
Däremot finns många andra verksamhetsmässiga fördelar med sociala medier som också måste 
beaktas och ingå i den övergripande bedömningen av att stänga ner eller fortsätta användningen av 
sociala medier. Kommunikationsenheten har formulerat flera verksamhetsnyttor som i detalj 
redovisas i utredningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala medier 
samt att ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att nämndens verksamheter får fortsätta använda sociala medier 
samt att ställa sig bakom de i utredningen föreslagna åtgärderna.   

Beslutsunderlag 
Användning av sociala medier  
Bilaga 1 Riskanalys sociala medier  
Bilaga 2 Konsekvensbedömning sociala medier  
Bilaga 3 Dataskyddsombudets kommentarer Sociala medier  
Bilaga 4. Dataskyddsombudets vägledning och granskningsrapport 

Skickas till 
Akten 
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§ 192/22 KS/2022/0273/704 

Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna förslag till ändring av 6 § förbundsordning för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning av fullmäktige i Tyresö och Haninge fattar 
likalydande beslut.  

Ärendet 
Från och med den 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, 
försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. I samband med att lagen träder i 
kraft behöver kommunen besluta om vilken del av den kommunala organisationen som ska ansvara 
för handläggningen. Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutade den 22 juni 
2022, § 23, att föreslå en ändring av förbundsordningen för att överlåta ansvaret för lag om 
tobaksfria nikotinprodukter till förbundet.  
 
Näringsidkare ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till den kommun där 
det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras 
till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den 
kommun där företaget har ett fast driftställe. Försäljning får endast får ske till personer som är 18 
eller äldre samt att det ska finnas tydlig skyltning på försäljningsstället. 
 
Kommunerna ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över kraven på produkt-anmälan, 
produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning, övrig märkning och rapporteringsskyldighet. 
Kommunerna ska även utöva tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över kraven på 
marknadsföring. Kommunerna och Polismyndigheten ska utöva tillsyn över att näringsidkare som 
har säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige uppfyller kraven på anmälan om 
försäljning och egenkontroll, samt över bestämmelserna om ålderskrav.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna förslag till ändring av 6 § förbundsordning för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning av fullmäktige i Tyresö och Haninge fattar 
likalydande beslut.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna förslag till ändring av 6 § förbundsordning för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning av fullmäktige i Tyresö och Haninge fattar 
likalydande beslut.  
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Beslutsunderlag 
- Beslut från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund den 22 juni 2022 om begäran om 

ändring av förbundsordning 
- Tjänsteskrivelse från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund den 22 juni 2022 om 

begäran om ändring av förbundsordning 
- Förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund på ny förbundsordning 

 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
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§ 193/22 KSFA/2022/0122/289 

Riktlinjer för Nynäshamns kommuns systematiska 
brandskyddsarbete 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ”Riktlinje för systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA)” samt bilaga ”Bilagor till systematiskt brandskyddsarbete (SBA)” som 
riktlinjer för Nynäshamns kommuns interna Systematiska brandskyddsarbete. 

Ärendet 
Nynäshamns kommuns interna verksamhet har inte en beslutad gemensam riktlinje eller policy för 
det systematiska brandskyddsarbetet.  
Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) är den som äger en fastighet eller den som bedriver 
verksamheten i fastigheten (nyttjanderättshavaren) ansvariga för att brandsäkerheten säkerställs.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett övergripande dokument som riktlinje inklusive policy 
för hur Nynäshamns kommuns interna verksamhet ska bedriva sitt systematiska brandskyddsarbete. 
Dess syfte är att skapa ett effektivt, verksamhetsanpassat och dynamiskt förebyggande 
brandskyddsarbete inom Nynäshamn kommun och som syftar till att minimera risken för brand och 
eventuella skadeverkningar orsakade av brand. Dokumentet riktar sig inte till verksamheter eller 
fastighetsägare utanför kommunens egen organisation. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ”Riktlinje för systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA)” samt bilaga ”Bilagor till systematiskt brandskyddsarbete (SBA)” som 
riktlinjer för Nynäshamns kommuns interna Systematiska brandskyddsarbete. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ”Riktlinje för systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA)” samt bilaga ”Bilagor till systematiskt brandskyddsarbete (SBA)” som 
riktlinjer för Nynäshamns kommuns interna Systematiska brandskyddsarbete. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
Bilagor till systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

Skickas till 
Akten 
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§ 194/22 KS/2021/0447/214 

Planbesked för Torp 5:7 och Hoxla 3:4 
Ärendet utgår.  
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§ 195/22 KS/2021/0539/009 

Svar på väckt ärende om gymnasiepolitisk satsning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 
den 23 juni 2022. 

Ärendet 
Under kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2021 § 443 väckte Lars-Åke Lundin (S) 
ett ärende om gymnasiepolitisk satsning. Lars-Åke Lundin (S) yrkade att kommunstyrelsen skulle ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag på vilka medel som behövs fram till valet 2022 
för att stoppa eller begränsa planerade nedskärningar. Kommunstyrelsen beslutade att lämna 
ärendet till förvaltningen för beredning. 

Förvaltningen beredde ärendet och kommunstyrelsens arbetsutskott hanterade ärendet den 24 
februari 2022 § 32. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
vidare utreda och lämna förslag på vilka medel som behövs fram till valet 2022 för att stoppa eller 
begränsa planerade nedskärningar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 
den 23 juni 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

1. Anse det väckta ärendet besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 
den 23 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut om väckande av ärende, KS/2021/0539/009–2 
Tjänsteutlåtande  

Skickas till 
Akten  
Närngslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Ekonomi 
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§ 196/22 KS/2022/0092/060 

Svar på motion om tidredovisning för nämndordföranden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. yrkande 1 i motionen anses besvarad. 
2. yrkande 2 i motionen avslås. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
En motion om tidsredovisning för nämndordföranden inkom 2022-02-02 från Lena Dafgård (SN), Per 
Ranch (SN) och Hans-Ove Krafft (SN). I motionen yrkar de att: 

1. samtliga nämndordförandens arbetsuppgifter specificeras. 
2. samtliga nämndordföranden redovisar sin arbetstid på några få, 5–10, tydliga konton för 

respektive arbetsinsats. 
 
I respektive nämnds reglemente under punkt 2. Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder, beskrivs ordförandes ansvar under § 28. 
 
Enligt reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun, antagen av 
kommunfullmäktige den 16 september 2021 § 147 gäller som följer: Enligt 7 § har 
kommunstyrelsens ordförande och alla nämndordförande (exklusive valnämndens), titeln 
kommunalråd och därigenom rätt till årsarvode. Hur stort arvodet är beror på engagemangsgraden 
hos nämndordföranden och definieras i reglementets ersättningsbilaga. Varken nämndernas 
reglementen eller reglementet för ersättning till förtroendevalda fastställer specifika arbetstider för 
när nämndordförande ska utföra sina uppdrag.  
 
Ingen medarbetare och chef inom kommunen registrerar idag sina arbetsuppgifter i olika konton, 
kommunen har därför ingen sådan funktion. Inom Nynäshamns kommun registreras arbetstiden på 
andra sätt, exempelvis har Nynäshamns kommun en överenskommelse om flexibel arbetstid för 
medarbetare som omfattas av normalarbetstid. Den flexibla arbetstiden registrerar medarbetaren i 
en Excelfil som finns tillgänglig på intranätet. I systemet Heroma finns funktionen Kom & Gå som 
används av medarbetare som stämplar in och ut under arbetsdagen. 
 
På riksdagens hemsid beskrivs riksdagsledamöters närvaro och frånvaro. Ledamoten får sitt mandat 
av väljarna i samband med val och det är sedan respektive ledamots ansvar att leva upp till 
förtroendet. Det är också upp till respektive ledamot och dennes parti att avgöra hur ledamotens 
uppdrag ska utföras. I Nynäshamns kommun har nämndordförandena valts av kommunfullmäktige 
att leda nämnderna. Alla nämnderna, exklusive kommunstyrelsen och valnämnden, har tvååriga 
mandatperioder och i samband med val vid ny mandatperiod kan fullmäktige besluta om 
nämndordföranden ska få förtroendet att vara ordförande igen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. yrkande 1 i motionen anses besvarad. 
2. yrkande 2 i motionen avslås. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. yrkande 1 i motionen anses besvarad. 
2. yrkande 2 i motionen avslås. 

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut eller bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Skickas till 
Akten 
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§ 197/22 KS/2022/0097/060 

Svar på motion att införa ettåriga mandatperioder i 
kommunens nämnder och bolagsstyrelser 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Janice Boije Junerud (S), Lars-Åke Lundin (S), Lena Dafgård (SN) och Tony 
Nicander (V) reserverar sig mot beslutet. 

Emma Solander (MP) lämnar in ett ersättaryttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
Den 8 februari 2022 inkom en motion från Johann Wolf (SD) om införande av ettåriga 
mandatperioder i kommunens nämnder och bolagsstyrelser; undantaget kommunstyrelsen. 
Motionären framför att engagemanget i arbetet i nämnderna skulle kunna förbättras om val till 
nämndplatser förrättades årligen istället för vart annat år som sker idag. Kortare mandatperioder 
skulle enligt motionären säkerställa att ledamöternas kompetens och intresse nyttjas på bästa sätt 
samt underlätta vid omflyttningar och byten. 
 
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Alla val till nämnder i kommunen – undantaget kommunstyrelsen – förrättas årligen med 
mandattid från januari till december. På samma sätt bör även ledamöter i bolagsstyrelserna 
väljas om men då från bolagsstämma till bolagsstämma. 
 

Nuvarande mandattider 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2016 § 127 att från och med 2019 införa tvååriga 
mandatperioder; undantaget valnämnden, kommunstyrelsen och bolagsstyrelserna. I motionen som 
låg till grund för beslutet motiverades en kortare mandattid med att det skulle leda till positiv 
konkurrens, större flexibilitet och en stärkt nämndorganisation. Förslaget motiverades även med att 
det skulle underlätta för partierna att nominera personer i allmänhet, yngre personer i synnerhet, till 
kommunala förtroendeuppdrag 

Bestämmelser om mandat- och uppdragstider 
Enligt 6 kap. 18 § Kommunallagen, KL ska ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen väljas för en 
tid om fyra år. När det gäller andra nämnder kan fullmäktige enligt 6 kap. 19 § KL besluta om andra 
mandattider. För nämnder som ägnar sig åt myndighetsutövning talar värdet av kontinuitet och 
erfarenhetsuppbyggnad emot korta mandatperioder. 

Beslut om mandattidens längd fattas av fullmäktige i samband med val av ledamöter och ersättare 
till respektive nämnd. De år val av fullmäktige har hållits får det nyvalda fullmäktige enligt 5 kap. 30 
§ KL besluta om att ändra mandattiden för en nämnd utan föregående beredning. Ska däremot 
antalet ledamöter eller ersättare ändras under löpande mandatperiod måste ärendet beredas på 
sedvanligt sätt. 

När det gäller styrelseuppdrag i kommunala bolag anges i 8 kap. 13 § aktiebolagslagen, ABL, att 
uppdrag som styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då 
styrelseledamoten utsågs. I samma bestämmelse regleras även att det i en bolagsordning får 
föreskrivas att uppdraget som styrelseledamot ska gälla för en längre tid, dock längst till slutet av 
den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då styrelseledamoten utsågs.  

Att ändra uppdragstider för styrelseuppdrag i kommunens bolag kräver ändring i bolagsordningarna. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anse motionen om att införa ettåriga mandatperioder i kommunens nämnder och 
bolagsstyrelser besvarad. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) och ordförande (M) yrkar bifall till motionen. 

Patrik Isestad (S), Lena Dafgård (SN) och Tony Nicander (V) yrkar avslag till motionen. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion KS/2022/0097/060-1 
Tjänsteutlåtande KS/2022/0097/060-2 

Skickas till 
Akten 
  



Ersättaryttrande

Kommunstyrelsen 01/09/2022

§197/22 svar på motion att införa ettåriga mandatperioder i
kommunens nämnder.
Vi instämmer inte med Alliansen och Sverigedemokraterna om att införa omval varje
år i alla kommunens nämnder.

Valarbetet kräver mycket arbete både för partier och valberedningen vilket ökar
administrationen och också omkostnader.

Bättre vore att sätta dessa pengar på skola, vård och omsorg anser Miljöparitet.

Emma Solander

Miljöpartiet de gröna i Nynäshamn

Bilaga A
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§ 198/22 KS/2022/0165/061 

Svar på e-förslag - Grill- och eldplatser längst Strandvägen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget.    

Ärendet 
Ett e-förslag har inkommit till Nynäshamns kommun vilket föreslår att grill- och eldplatser ska 
iordningställas längs Strandvägen i Nynäshamn. Förslagsställaren menar att det nu är många som 
förstör strandlinjen genom att elda direkt på stenar och hällar och att detta kan minimeras genom 
att iordningsställa flera grillplatser. 
 
Marken vid Strandvägen (Ringvägen) ägs inte av kommunen. Markägoförhållandena gör att det är 
svårt för kommunen att genomföra åtgärder på sträckan. Däremot lyfter kommunen frågan om att 
utveckla grill- och eldplatser på kommunägd mark i närområdet i Utvecklingsplan för Lövhagens 
friluftsområde (KS § 409/21). I planen föreslås bland annat att befintliga eldstäder ska bytas ut, att 
grillplatserna ska förses med bänkar/stockar att sitta på och att en ny grillplats med vindskydd ska 
anläggas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget.    

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget.    

Beslutsunderlag 
E-förslag – Grill- och eldplatser längst Strandvägen 
Beslut – ks § 149 2022-05-19 – Inkomna e-förslag 

Skickas till 
Akten 
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§ 199/22 KS/2022/0033/008 

Kurser och konferenser 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Statistikmyndigheten SCB bjuder in till en kostnadsfri demokratidag, 30 september klockan 13.00-
15.00 digitalt eller i Kulturhuset, Sergels torg 3 i Stockholm. Anmälan via: valstatistik@scb.se.  
 

Skickas till 
Akten 
 

 

  

mailto:valstatistik@scb.se
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§ 200/22 KS/2022/0030/069 

Skrivelser och beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2022/0039/008-33 
Protokoll från kommunfullmäktige 2022-06-16. 
 
KS/2022/0001/009-141 
Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande förbundsavgift år 2023. 
 
KS/2022/0026/042-11 
Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2022-06-10. 
 
KS/2022/0001/009-143 
Beslut från kultur- och fritidsnämnden gällande fotbollsakademi i Nynäshamns kommun. 
 
KS/2022/0024/042-8 
Protokoll från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2022-06-22. 
  

Skickas till 
Akten  
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§ 201/22 KS/2022/0003/002 

Anmälan delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2022/0195/519-2 
Kommundirektörens beslut om att inte lämna något yttrande på remiss gällande förlängd och 
breddad ekobonus. 
 
KS/2022/0215/422-2 
Tf kommundirektörs beslut om att inte lämna något yttrande på remiss gällande vägledning för 
definition av ekologisk potential. 
 
KSFA/2022/0138/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av brandlarmskomponenter på Fjärdens 
förskola. 
 
KSFA/2022/0166/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av golvmatta i köket på Nickstadalens dagliga 
verksamhet. 
 
KSFA/2022/0165/295-1 
Fastighetschefens beslut om installation av laddboxar för verksamhetsbilar till Gästhamnskontoret. 
 
KSFA/2021/0256/821-2 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om installation av grind i ishallen. 
 
KSFA/2022/0164/292-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av golvmatta vid cafeterian i ishallen. 
 
KSFA/2022/0162-288-1 
Fastighetschefens beslut om ommålning av fasaden på Vanstaskolan. 
 
KSFA/2022/0163/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om renovering av två klassrum på Viaskolan. 
 
KSFA/2022/0161/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av varmvattenberedare på Tången. 
 
KSFA/2022/0153/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av aggregat på Sandskogens förskola.  
 
KSFA/2022/0160/291-1 
Kommundirektörens beslut om ytskiktsrenovering på Kulturskolan. 
 
KSFA/2022/0113/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om återställande av värmesystemet i 
Svandammshallen.  
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KSFA/2022/0159/295-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om ommålning av stora kontoret på Tången. 
 
KSFA/2022/0149/291-1 
Kommundirektörens beslut om byte av innebelysning på Viaskolan. 
 
KSFA/2022/0150/291-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byta av del av passagesystem på Sunnerbyskolan. 
 
KSFA/2022/0157/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av brandlarmskomponenter i kommunhuset. 
 
KSFA/2022/0155/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av luftdon i kommunhuset. 
 
KSFA/2022/0156/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om underhåll på parkeringen på Kvarnängens IP. 
 
KSFA/2022/0151/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om byte av passage- och larmsystem på 
Vanstastugans förskolan.  
 
KS/2021/0495/253-2 
Mark- och exploateringschefens beslut om att avslå ansökan om markköp Vansta 5:3. 
 
KSFA/2022/0148/290-1 
Fastighetschefens beslut om byte av innebelysning på Sandskogens förskola. 
 
KSFA/2022/0167/288-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om renovering av områdesstängsel kring Kvarnängens 
IP. 
 
KS/2022/0061/024-2 
Ekonomichefens beslut om avskrivning av fordran gällande en obetald faktura för 140 kronor. 
 
KS/2022/0236/550-2 
Ordförandebeslut – Beslut om svar på ansökan om villkorsändring för Nynäshamns hamn, 
Stockholms hamn – AB 23723-202. 
 
KS/2022/0246/319-2 
Ordförandebeslut – Beslut om svar på remiss från Länsstyrelsen – Förslag om stopplikt i korsning, 
Nynäshamns kommun.  
 
KSFA/2022/0179/290-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om hyresgästanpassning av dörrautomatik på 
Utsiktens förskola. 
 
KS/2021/0462/550-15 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om svar på remiss gällande Stockholms hamn AB – 
Ansökan om tillstånd att ändra tillståndsgivna hamnverksamheten, Kalvö 1:25. 
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KS/2018/0319/260-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att återremittera ärendet gällande ickestrategisk skogs- 
och jordbruksmark. 
 
KS/2022/0180/007-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att återremittera ärendet gällande samordnat svar på 
revisionsrapport om barn och ungas psykiska ohälsa. 
 
KS/2022/0003/002-18 
Redovisning av facklig tid för perioden maj-juli 2022. 
 
KS/2022/0044/061-107 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande flera olika förslag kopplade till Stora vika. 
 
KS/2022/0044/061-106 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande gång- och cykelbana mellan Grödby och 
Fagerviks förskola.  
 
KSFA/2022/0191/291-1 
Fastighetschefens beslut om byte av rökspjällscentral, spjällmotorer och styrning på Viaskolan. 
 
KS/2022/0044/061-97 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande att öka turtätheten på busslinje 850 Grödby-
Segersäng. 
 
KS/2020/0244/253-39 
Ordförandebeslut – Beslut om att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ansöka om 
lantmäteriförrättning i enlighet med köpeavtal för Sågsten 1:7 mm. 
 
KS/2022/0044/061-100 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande att sänka hastigheten på Nynäsvägen 
vid/bredvid Överforsvägen. 
 
KS/2022/0044/061-95 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag där ett konkret förslag saknas. 
 
KS/2022/0044/061-99 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande fler laddplatser till elbilar. 
 
KS/2022/0044/061-94 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande sportaffär vid Sjötelegrafen. 
 
KS/2022/0044/061-93 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande stor lekplats i Sorunda. 
 
KS/2022/0044/061-91 
Kanslichefens beslut om att avvisa e-förslag gällande utegym i Sorunda. 
 
KSFA/2022/0188/291-1 
Fastighetschefens beslut om hyresgästanpassning av kulturskolan med nya mörkläggningsgardiner. 
 
KSFA/2022/0184/295-1 
Tf fastighetschefs beslut om hyresgästanpassning av nämndhus A, anpassning av ventilation gym. 
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KSFA/2022/0176/295-1 
Tf fastighetschefs beslut om hyresgästanpassning av kylanläggning till kontaktcenter. 
 
KSFA/2022/0183/293-1 
Tf fastighetschefs beslut om takrenovering på Sunnerbo. 
 
KSFA/2022/0186/293-1 
Tf fastighetschefs beslut om byte av tvättmaskiner på Rosengården. 
 
KSFA/2022/0187/291-1 
Tf fastighetschefs beslut om byte av ugn på Gröndalsskolan. 
 
KSFA/2022/0178/290-1 
Tf fastighetschefs beslut om byte av frysskåp på Utsiktens förskola. 
 
KSFA/2022/0179/290-1 
Tf fastighetschefs beslut om hyresgästanpassning av dörrautomatik på Utsiktens förskola. 
 
KSFA/2022/0192/289-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om installation av laddstolpar på Tången. 
 
KSFA/2022/0190/292-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut om utbyte av Kvarnängshallens styrsystem. 
 
KSFA/2022/0189/292-1 
Enhetschef vid fastighetsavdelningens beslut byte av ugnar i köket på Kyrkskolan. 
  

Skickas till 
Akten 
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§ 202/22  

Näringslivsfrågor 
Helena Matthew, förvaltningschef för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden tillika 
näringslivschef, presenterar sig för kommunstyrelsen. 

Janice Boije Junerud (S) har från medborgare fått det berättat att det finns bristande information 
rörande gästhamnen och oklarheter vilka som är kontaktpersoner. Mark- och exploateringschef 
Sabina Edelmann berättar att förvaltningen varit i kontakt med förvaltaren angående detta, 
uppföljande samtal kommer också ske.  
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§ 203/22  

Kansliavdelningen informerar 
Kanslichef Christian Wigren lämnar information: 

Valet 2022 

• 150 röstmottagare har blivit utbildade vid 8 utbildningstillfällen. 
• Hittills cirka 2000 förtidsröstande. 
• Ambulerande röstmottagning har varit en succé. 
• Vad som ses som propaganda. 
• Valaffischer och lokala ordningsföreskrifter. 

 

Färjeolyckan  

• Tjänsteperson i beredskap fick information på eftermiddagen 29/8. 
• Representanter från kommunen på plats i Norvik samt Häringe slott. 

 

Kriget i Ukraina 

• Mottagande av flyktingar från Ukraina. 
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§ 204/22  

Kommundirektören informerar 
Ingen information. 
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§ 205/22  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
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§ 206/22  

Nästa sammanträde 22 september 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 22 september 2022 klockan 09.00. 
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