
 

PROTOKOLL Sida 1(24) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-09-15 
Anslaget sätts upp: 2022-09-22             Anslaget tas ned: 2022-10-14 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Sanna Jansson 

Plats och tid 
Folkets hus Nynäshamn, Mysingen, 2022-09-15 klockan 19.00-20:25 

Beslutande 
Enligt förteckning  
   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  
 

 
  
 

 
  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 107-109, 112-126 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2022-09-22 klockan 17.00 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
Fredrik Sönnergren (M)     
ordförande  

 
 

 

Jimmy Norell (M)     Helen Sellström Edberg (S) 
justerare      justerare 

 
 
 

Sanna Jansson 
sekreterare   
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Underskrift Utdragsbestyrkande
Sanna Jansson



 

PROTOKOLL Sida 2(24) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Harry Bouveng (M) 
Jean-Claude Menot (-) 
Ola Hägg (S) 
Lena Dafgård (SN) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Klas Rydström (SD) 
Inger Andersson (S) 
Sophia Stureson (L) 
Annie Östlingsson (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M)  
Tony Nicander (V) 
Maria Gard Günster (C) 
Janice Boije Junerud (S) tjänstgör istället för Johan Augustsson (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Antonella Pirrone (KD) 
Per Ranch (SN) 
Mohamed Jimale (MP) tjänstgör istället för Emma Solander (MP) 
Björn Larsson (SD) 
Helen Sellström-Edberg (S) 2:e vice ordförande 
Greta Olin Landström (PPiN), deltar på distans 
Håkan Svanberg (M) 
Liselott Vahermägi (S) 
Fredrik Brodin (M) tjänstgör istället för Agneta Hagström (M) 
Bo Persson (L) 
Johnny Edholm (S) 
Jan-Erik Ljusberg (-), ej § 118 på grund av jäv 
Bengt Dahlby (V) tjänstgör istället för Erika Nilsson (V)  
Per Malmsten (M) 
Johann Wolf (SD) 
Roland Junerud (S) 
Maud Sjödén (C) tjänstgör istället för Eva Wennerberg (C) 
Fredrik Sönnergren (M) ordförande 
Daniel Jobark (S) tjänstgör istället för Gill Lagerberg (S) 
Carl Marcus (SD) 
Gunnel Jonsson (M) 
Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Hans Owe Krafft (SN) 
Amanda Hedström (S) tjänstgör istället för Johan Forsman (S) 
Bengt-Göran Pettersson (KD)  
Bengt Holwaster (MP) 
Jimmy Norell (M) 1:e vice ordförande 

Ej tjänstgörande ersättare 
Christina Sönnergren (M) 
Otto Svedenblad (M) 
Kaisa Persson (L) 
Anders Lindeberg (S) 
Recep Erdal (V) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Robert Norberg (PPiN)  
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 107/22 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter, förutom under § 118 då kommunfullmäktige består av 
39 ledamöter.  
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§ 107/22

Upprop och anmälningar om förhinder
Upprop förrättas.

Kommunfullmäktige består av 40 ledamöter, förutom under§ 118 då kommunfullmäktige består av
39 ledamöter.
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Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 108/22 KS/2022/0039/008 

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst. 

Ärendet 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 2 september 
2022. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 5 september 2022. Kallelse infördes i 
Nynäshamns Posten den 6 september 2022. 
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§ 108/22 KS/2022/0039/008

Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet är i behörig ordning utlyst.

Ärendet
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 2 september
2022. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 5 september 2022. Kallelse infördes i
Nynäshamns Posten den 6 september 2022.
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 109/22  

Justering av sammanträdets protokoll 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jimmy Norell (M) och Helen Sellström Edberg (S) att 
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 22 
september 2022 klockan 17.00. 
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§ 109/22

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jimmy Norell (M) och Helen Sellström Edberg (S) att
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 22
september 2022 klockan 17.00.
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Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 112/22  

Revisorerna 
Revisor Anders Engström informerar om följande. 

Inom ramen för granskningen av barn- och utbildningsnämnden har revisorerna gjort ett 
studiebesök på Viaskolan och skolans nya utbildningsplats Utsikten. Revisorerna träffade vid 
studiebesöket skolans ledning och hade givande överläggningar. 

På söndag åker revisorerna till Gotland för att träffa representanter från Region Gotlands revision för 
att få information om Region Gotlands granskning gällande trygghet, säkerhet och miljö; detta med 
anledning närområdet och Gotlandstrafiken. Vidare är Gotland en region och har ansvar för ungas 
psykiska hälsa och samhällets ansvar för de äldre. Revisorerna vill därför se och höra hur de arbetar 
med dessa frågor i regionen. 

Skickas till 
Akten    
Revisorerna 
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§ 112/22

Revisorerna
Revisor Anders Engström informerar om följande.

Inom ramen för granskningen av barn- och utbildningsnämnden har revisorerna gjort ett
studiebesök på Viaskolan och skolans nya utbildningsplats Utsikten. Revisorerna träffade vid
studiebesöket skolans ledning och hade givande överläggningar.

Påsöndag åker revisorerna till Gotland för att träffa representanter från Region Gotlands revision för
att få information om Region Gotlands granskning gällande trygghet, säkerhet och miljö; detta med
anledning närområdet och Gotlandstrafiken. Vidare är Gotland en region och har ansvar för ungas
psykiska hälsa och samhällets ansvar för de äldre. Revisorerna vill därför seoch höra hur de arbetar
med dessa frågor i regionen.
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 113/22 KS/2022/0006/101 

Inkomna ärenden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
KS/2022/0226/061-1 
Gill Lagerberg (S) har den 7 juni 2022 inkommit med en motion gällande ett trevligare arrangemang 
av växter vid infarten till Nynäshamn. 

Skickas till 
Akten 
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§ 113/22

Inkomna ärenden
KS/2022/0006/101

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2022/0226/061-1
Gill Lagerberg (S) har den 7 juni 2022 inkommit med en motion gällande ett trevligare arrangemang
av växter vid infarten till Nynäshamn.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 114/22 KS/2022/0006/101 

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
KS/2022/0034/008-2 
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2022, § 66, att överlämna förvaltningens rapport över ej 
verkställda beslut första kvartalet 2022 till kommunfullmäktige. 
 
KS/2022/0006/101-20 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2022, § 172, att lägga 
samhällsbyggnadsnämndens balanslista maj 2022 till handlingarna.  
 
KS/2022/0008/102-22 
Länsstyrelsen i Stockholm utser ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Noomi Hertzberg-
Öberg: Bengt-Göran Pettersson. Ny ersättare istället för Bengt-Göran Pettersson: Christin Spetz. 
 
KS/2019/0446/061-3 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2021, §101, att avslå medborgarförslag om att 
kommunen rustar upp tennisplanen och skateboardrampen i Stora Vika. Beslutet nådde 
kommunstyrelseförvaltningen den 4 augusti 2022 och meddelas därför nu som först. 

Skickas till 
Akten 
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§ 114/22

Meddelanden
KS/2022/0006/101

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2022/0034/008-2
Socialnämnden beslutade den 22 juni 2022, § 66, att överlämna förvaltningens rapport över ej
verkställda beslut första kvartalet 2022 till kommunfullmäktige.

KS/2022/0006/101-20
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2022, § 172, att lägga
samhällsbyggnadsnämndens balanslista maj 2022 till handlingarna.

KS/2022/0008/ l 02-22
Länsstyrelsen i Stockholm utser ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Noomi Hertzberg-
Öberg: Bengt-Göran Pettersson. Ny ersättare istället för Bengt-Göran Pettersson: Christin Spetz.

KS/2019/0446/061-3
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2021, §101, att avslå medborgarförslag om att
kommunen rustar upp tennisplanen och skateboardrampen i Stora Vika. Beslutet nådde
kommunstyrelseförvaltningen den 4 augusti 2022 och meddelas därför nu som först.

Skickas till
Akten
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§ 115/22        KS/2022/0014/101 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 
Inga inkomna interpellationer eller frågor behandlades.  
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§ 115/22 KS/2022/0014/ l Ol

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde
får väckas, samt behandling av frågor
Inga inkomna interpellationer eller frågor behandlades.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 10(24) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 116/22 KS/2021/0461/253 

Svar på återremiss - Hemställan från AB Nynäshamnsbostäder 
om tillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171, 
Stationshuset 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten 
Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten säljs till marknadsmässigt pris. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Daniel Jobark (S), 
Amanda Hedström (S), Per Ranch (SN), Lena Dafgård (SN), Iren Ångström (SN) och Greta Olin 
Landström (PPiN) reserverar sig mot beslutet. 

Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-10 § 38 beslutade fullmäktige att 
minoritetsåterremittera ärendet om avyttrande av fastigheten Nynäshamn 2:171. I återremissen 
begärdes följande underlag: 

1. ekonomisk beskrivning beträffande fastighetens ekonomi, hyresintäkter, 
underhållskostnader, uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad. 

2. konsekvensbeskrivning av en försäljning med kommentarer från styrelsen i 
Nynäshamnsbostäder, hyresgäster (företag eller privatpersoner), samt hyresgästföreningen. 

3. värdering av fastigheten av två eller tre auktoriserade mäklare. 
4. redovisa utredningarna om havsnivåhöjning, dagvattenutredning och de geotekniska 

utredningarna. 
5. att fastigheten 2:171 Stationshuset inte bjuds ut till försäljning förrän tidigast när 

planprogrammet är avslutat och om Nynäshamnsbostäder AB fortfarande vill sälja 
fastigheten. 

 
I bilagan Värderingsutlåtande 1 där Newsecs värdering av fastigheten ingår redovisas fastighetens 
ekonomi, hyresintäkter, underhållskostnader, uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad 
(KS/2021/0461/253–11). Den andra värderingen har genomförts av Husman Hagberg Nynäshamn 
och återfinns i bilagan Värderingsutlåtande 2 (KS/2021/0461/253–12). 
  
AB Nynäshamnsbostäder har inkommit med svar på återremissen där de beskriver att Nynäshamn 
2:171 inte har ett strategiskt värde för bolaget samt att ägande och förvaltning av kommersiella 
lokaler inte utgör bolagets prioriterade verksamhet. Enligt ägardirektivet utgör bolagets 
huvudsakliga verksamhet av byggande, ägande och förvaltning av hyreslägenheter. Beträffande den 
av fullmäktige begärda konsekvensbeskrivningen med kommentarer från hyresgäster och 
hyresgästförening anser AB Nynäshamnsbostäder att det inte är affärsmässigt försvarbart att lämna 
sådana uppgifter. AB Nynäshamnsbostäder beslutade enhälligt på sitt styrelsemöte den 2021-09-27 
om hemställan att få sälja fastigheten Nynäshamn 2:171. 
 
Förvaltningen har inte identifierat någon kommunal utredning rörande havsnivåhöjning vid 
Nynäshamn 2:171. Länsstyrelsen har däremot gjort en översvämningskartering för Östersjön. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen angående 
dagvattenutredningar och geotekniska utredningar. Förvaltningarna har inte kunnat identifiera 
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§ 116/22 KS/2021/0461/253

Svar på återremiss - Hemställan från ABNynäshamnsbostäder
omtillstånd att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171,
Stationshuset
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten
Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten säljs till marknadsmässigt pris.

Reservationer och särskilda yttranden
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Daniel Jobark (S),
Amanda Hedström (S), Per Ranch (SN), Lena Dafgård (SN), Iren Ångström (SN) och Greta Olin
Landström (PPiN) reserverar sig mot beslutet.

Per Ranch (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A.

Ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-10 § 38 beslutade fullmäktige att
minoritetsåterremittera ärendet om avyttrande av fastigheten Nynäshamn 2:171. I återremissen
begärdes följande underlag:

l. ekonomisk beskrivning beträffande fastighetens ekonomi, hyresintäkter,
underhållskostnader, uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad.

2. konsekvensbeskrivning av en försäljning med kommentarer från styrelsen i
Nynäshamnsbostäder, hyresgäster (företag eller privatpersoner), samt hyresgästföreningen.

3. värdering av fastigheten av två eller tre auktoriserade mäklare.
4. redovisa utredningarna om havsnivåhöjning, dagvattenutredning och de geotekniska

utredningarna.
5. att fastigheten 2:171 Stationshuset inte bjuds ut till försäljning förrän tidigast när

planprogrammet är avslutat och om Nynäshamnsbostäder AB fortfarande vill sälja
fastigheten.

I bilagan Värderingsutlåtande l där Newsecs värdering av fastigheten ingår redovisas fastighetens
ekonomi, hyresintäkter, underhållskostnader, uppskattat värde för fastigheten och uthyrningsgrad
(KS/2021/0461/253-11). Den andra värderingen har genomförts av Husman Hagberg Nynäshamn
och återfinns i bilagan Värderingsutlåtande 2 (KS/2021/0461/253-12).

AB Nynäshamnsbostäder har inkommit med svar på återremissen där de beskriver att Nynäshamn
2:171 inte har ett strategiskt värde för bolaget samt att ägande och förvaltning av kommersiella
lokaler inte utgör bolagets prioriterade verksamhet. Enligt ägardirektivet utgör bolagets
huvudsakliga verksamhet av byggande, ägande och förvaltning av hyreslägenheter. Beträffande den
av fullmäktige begärda konsekvensbeskrivningen med kommentarer från hyresgäster och
hyresgästförening anser AB Nynäshamnsbostäder att det inte är affärsmässigt försvarbart att lämna
sådana uppgifter. AB Nynäshamnsbostäder beslutade enhälligt på sitt styrelsemöte den 2021-09-27
om hemställan att få sälja fastigheten Nynäshamn 2:171.

Förvaltningen har inte identifierat någon kommunal utredning rörande havsnivåhöjning vid
Nynäshamn 2:171. Länsstyrelsen har däremot gjort en översvämningskartering för Östersjön.

Förvaltningen har varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen angående
dagvattenutredningar och geotekniska utredningar. Förvaltningarna har inte kunnat identifiera
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någon utredning som berör stationshuset, däremot finns genomförda geotekniska utredningar för 
kringliggande områden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB 
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten 
säljs till marknadsmässigt pris. 

Yrkanden 
Greta Olin Landström (PPiN) och Patrik Isestad (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Per Ranch (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar istället att 
kommunfullmäktige ska besluta ”att ge tillstånd till AB Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten 
Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten säljs på den öppna marknaden”.  

Harry Bouveng (M), Bo Persson (L) och Maria Gard Gunster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Om kommunstyrelsens förslag till beslut 
avslås ställs Per Ranch (S) ändringsyrkande under proposition. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
AB Nynäshamnsbostäder 
Ekonomichef 
Avdelningschef planering och hållbarhet 
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någon utredning som berör stationshuset, däremot finns genomförda geotekniska utredningar för
kringliggande områden.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten
säljs till marknadsmässigt pris.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge tillstånd till AB
Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten
säljs till marknadsmässigt pris.

Yrkanden
Greta Olin Landström (PPiN) och Patrik Isestad (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Per Ranch (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och yrkar istället att
kommunfullmäktige ska besluta "att ge tillstånd till AB Nynäshamnsbostäder att avyttra fastigheten
Nynäshamn 2:171 under förutsättning att fastigheten säljs på den öppna marknaden".

Harry Bouveng (M), Bo Persson (L) och Maria Gard Gunster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Om kommunstyrelsens förslag till beslut
avslås ställs Per Ranch (S) ändringsyrkande under proposition.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Akten
AB Nynäshamnsbostäder
Ekonomichef
Avdelningschef planering och hållbarhet
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Särskilt yttrande rörande "Hemställan från Nynäshamnsbostäder AB om 
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Bakgrund 
Nynäshamnsbostäder AB beslutade på sitt sammanträde 2021-09-27 § 28 att begära tillstånd av 
kommunfullmäktige att avyttra fastigheten 2: 171 för att sälja den till marknadsmässigt pris. Fastigheten 
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fastigheten Nynäshamn 2: 171 under förutsättning att fastigheten säljs på den öppna
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§ 117/22 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 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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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§ 117/22 KS/2022/0194/009

Hemställan från bolaget Kvastbindaren Fastighets ABom
överlåtelse av fastigheten Kvastbindaren 3 och kommunens
förvärv av densamma, samt likvidering av bolaget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

l. Hemställan från Kvastbindaren Fastighets ABom att överlåta fastigheten Kvastbindaren 3 till
kommunen godkänns.

2. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet, som utgör bilaga l 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 ABbeslutar 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 ABhar den 3 maj 2022 beslutat att hemställa om kommunfullmäktiges
godkännande att till kommunen överlåta fastigheten Kvastbindaren 3 och därefter likvidera bolaget.
Envärdering av fastigheten är genomförd och överlåtelsen till kommunen föreslås ske till
marknadsvärde.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

l. Hemställan från Kvastbindaren Fastighets ABom att överlåta fastigheten Kvastbindaren 3 till
kommunen godkänns.

2. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet, som utgör bilaga l 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. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

Skickas till 
Akten 
Kvastbindaren Fastighets AB 
Ekonomiavdelningen 
Fastighetsavdelningen 
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5. När överlåtelse enligt punkt två fullbordats godkänner fullmäktige att Kvastbindaren
Fastighets ABbeslutar om likvidering.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

l. Hemställan från Kvastbindaren Fastighets ABom att överlåta fastigheten Kvastbindaren 3 till
kommunen godkänns.

2. Kommunfullmäktige godkänner köpekontraktet, som utgör bilaga l 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 ABbeslutar om likvidering.

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

Skickas till
Akten
Kvastbindaren Fastighets AB
Ekonomiavdelningen
Fastighetsavdelningen
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§ 118/22 KS/2022/0027/042 

Årsredovisning 2021 - Södertörns upphandlingsnämnd 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021 och bevilja ansvarsfrihet för 
Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021. 

Jäv 
Jan-Erik Ljusberg (-) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2021. 
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och 
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns upphandlingsnämnd 
  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-09-15

Sida 14(24)

§ 118/22 KS/2022/0027/042

Årsredovisning 2021 - Södertörns upphandlingsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021 och bevilja ansvarsfrihet för
Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021.

Jäv
Jan-Erik Ljusberg (-) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Ärendet
Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisningen och revision för 2021.
Årsredovisningen ska varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2021 och
bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2021.

Skickas till
Akten
Södertörns upphandlingsnämnd
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§ 119/22 KS/2022/0273/704 

Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 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 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 produktanmälan, 
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.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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.  

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-09-15

Sida 15(24)

§ 119/22 KS/2022/0273/704

Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

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

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

Ärendet
Från och med l 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 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 produktanmälan,
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:

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

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

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

Skickas till
Akten
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Tyresö kommun
Haninge kommun

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 120/22 KS/2022/0209/106 

Intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens 
Försäkrings AB - Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-
Bro 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-
Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna 
försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med 
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Ärendet 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 
kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl 
anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF 
står under Finansinspektionens tillsyn.  
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse 
att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.  

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets 
aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare 
och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission 
med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda 
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker 
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.  

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) 
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Sida 16(24)

§ 120/22 KS/2022/0209/106

Intresse att tillträda som aktieägare i Stockholmsregionens
Försäkrings AB - Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-
Bro
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-
Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna
försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom riktad nyemission med
tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB(SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26
kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl
anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF
står under Finansinspektionens tillsyn.

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse
att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring ABföreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets
aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och
Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare
och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission
med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem,
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att kommunerna Nykvarn, Salem,
Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda
som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker
genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Yrkanden
Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Akten
Stockholmsregionens Försäkring AB(SRF)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-09-15  

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 121/22 KS/2022/0158/200 

Samhällsbyggnadsstrategi 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till samhällsbyggnadsstrategi. 
 
Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Daniel Jobark (S) och 
Amanda Hedström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Kommunen har en portfölj med samhällsbyggnadsprojekt som i nuläget omfattar 85 parallella 
projekt. Projekten i portföljen är sådana projekt som involverar två eller flera förvaltningar och 
spänner från idé och initieringsskede till genomförande. Portföljen benämns internt projektlistan. 
Förvaltningens samordningsgrupp för samhällsbyggnadsprojekt reviderar årligen en klassificering av 
projekten i olika prioritetsklasser från 1 till 4. I april 2022 godkändes förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi av Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott. 

Kommunens projektportfölj för samhällsbyggnadsprojekt innehåller fler parallella projekt än vad 
organisationen klarar av att driva på ett rationellt och tidseffektivt sätt. Effekten blir att projekt tar 
längre tid än nödvändigt eller försätts i viloläge. Det stod också klart att de volymer av framför allt 
bostäder som planeras överstiger de volymer krävs enligt vad kommunens egen 
befolkningstillväxtprognos anger. Parallellt finns det brist på byggbar mark för verksamheter. 
Samhällsbyggnadsstrategin är tänkt att utgöra verktyg och metod för att systematiskt och tydligt 
prioritera bland pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt. 
 
Detta ärende tillsammans med bilagt förslag till samhällsbyggnadsstrategi utgör resultatet av ovan 
nämnda uppdrag.  
 
Ärendet behandlades på fastighets- och investeringsutskottet den 7 april 2022. Utskottet beslutade 
enhälligt att ställa sig bakom förslaget. Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt 
näringslivs- och arbetslivsnämnden är alla påverkade av hur prioriteringen kommer att se ut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
samhällsbyggnadsstrategi. 

Yrkanden 
Harry Bouveng (M) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Fastighetschef 
Planeringschef 
 
 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-09-15
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§ 121/22

Samhällsbyggnadsstrategi

KS/2022/0158/200

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till samhällsbyggnadsstrategi.

Patrik Isestad (S), Ola Hägg (S), Inger Andersson (S), Janice Boije Junerud (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Liselott Vahermägi (S), Johnny Edholm (S), Roland Junerud (S), Daniel Jobark (S) och
Amanda Hedström (S) deltar inte i beslutet.

Ärendet
Kommunen har en portfölj med samhällsbyggnadsprojekt som i nuläget omfattar 85 parallella
projekt. Projekten i portföljen är sådana projekt som involverar två eller flera förvaltningar och
spänner från ide och initieringsskede till genomförande. Portföljen benämns internt projektlistan.
Förvaltningens samordningsgrupp för samhällsbyggnadsprojekt reviderar årligen en klassificering av
projekten i olika prioritetsklasser från l till 4. I april 2022 godkändes förslaget till
samhällsbyggnadsstrategi av Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott.

Kommunens projektportfölj för samhällsbyggnadsprojekt innehåller fler parallella projekt än vad
organisationen klarar av att driva på ett rationellt och tidseffektivt sätt. Effekten blir att projekt tar
längre tid än nödvändigt eller försätts i viloläge. Det stod också klart att de volymer av framför allt
bostäder som planeras överstiger de volymer krävs enligt vad kommunens egen
befolkningstillväxtprognos anger. Parallellt finns det brist på byggbar mark för verksamheter.
Samhällsbyggnadsstrategin är tänkt att utgöra verktyg och metod för att systematiskt och tydligt
prioritera bland pågående och kommande samhällsbyggnadsprojekt.

Detta ärende tillsammans med bilagt förslag till samhällsbyggnadsstrategi utgör resultatet av ovan
nämnda uppdrag.

Ärendet behandlades på fastighets- och investeringsutskottet den 7 april 2022. Utskottet beslutade
enhälligt att ställa sig bakom förslaget. Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt
näringslivs- och arbetslivsnämnden är alla påverkade av hur prioriteringen kommer att se ut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till
samhällsbyggnadsstrategi.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till
samhällsbyggnadsstrategi.

Yrkanden
Harry Bouveng (M) och Maria Gard Gunster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Akten
Samhällsbyggnadsnämnden
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Fastighetschef
Planeringschef

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 122/22 KSFA/2022/0122/289 

Riktlinjer för Nynäshamns kommuns systematiska 
brandskyddsarbete 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 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. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

Skickas till 
Akten 
Fastighetschef 
Brandskyddssamordnare 
Säkerhetsansvarig 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunikationsenheten 
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§ 122/22 KSFA/2022/0122/289

Riktlinjer för Nynäshamns kommuns systematiska
brandskyddsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 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.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

Skickas till
Akten
Fastighetschef
Brandskyddssamordnare
Säkerhetsansvarig
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
Kommunikationsenheten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 123/22 KS/2021/0347/060 

Svar på motion om ett renare Nynäshamn 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

Ärendet 
Miljöpartiet de Gröna har avgett en motion om att informationsskyltar angående minskad 
nedskräpning sätts upp på strategiska platser i kommunen.  Av motionen framgår bland annat att 
motionären anser att antiskräpinformation är en viktig del i arbetet för ett mer hållbart och 
miljövänligt samhälle. Motionären anser att alla behöver informeras, påminnas och uppmuntras för 
att bidra än mer till att skapa en skräpfri kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar 
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med 
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden 
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,  

2. motionen är därmed besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar 
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med 
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden 
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,  

2. motionen är därmed besvarad. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 123/22

Svar på motion omett renare Nynäshamn
KS/2021/0347/060

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Ärendet
Miljöpartiet de Gröna har avgett en motion om att informationsskyltar angående minskad
nedskräpning sätts upp på strategiska platser i kommunen. Av motionen framgår bland annat att
motionären anser att antiskräpinformation är en viktig del i arbetet för ett mer hållbart och
miljövänligt samhälle. Motionären anser att alla behöver informeras, påminnas och uppmuntras för
att bidra än mer till att skapa en skräpfri kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

l. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,

2. motionen är därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

l. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta ställning till frågan om informationsskyltar
om nedskräpning är en lämplig åtgärd för att minska nedskräpning i samband med
framtagandet och fastställandet av handlingsplanen, som är ett av kommunens åtaganden
enligt avfallsplanens mål 8 om nedskräpning,

2. motionen är därmed besvarad.

Yrkanden
Ordförande (M) yrkar att ärendet bordläggs.

Skickas till
Akten
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 124/22 KS/2022/0092/060 

Svar på motion om tidredovisning för nämndordföranden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

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

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN), Lena Dafgård (SN) och Irene Ångström (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 hemsida 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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§ 124/22 KS/2022/0092/060

Svar på motion omtidredavisning för nämndordföranden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

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

Reservationer och särskilda yttranden
Per Ranch (SN), Lena Dafgård (SN) och Irene Ångström (SN) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Enmotion 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:

l. 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 & Gåsom
används av medarbetare som stämplar in och ut under arbetsdagen.

Påriksdagens hemsida 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:

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar bifall till motionen. 

Harry Bouveng (M) och Carl Marcus (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
Motionärerna 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

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

Yrkanden
Per Ranch (SN) yrkar bifall till motionen.

Harry Bouveng (M) och Carl Marcus (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller bifall till motionen.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Akten
Motionärerna

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 125/22 KS/2022/0097/060 

Svar på motion att införa ettåriga mandatperioder i 
kommunens nämnder och bolagsstyrelser 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

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. 
 

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 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anse motionen om att införa ettåriga mandatperioder i kommunens nämnder och 
bolagsstyrelser besvarad. 
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§ 125/22 KS/2022/0097/060

Svar på motion att införa ettåriga mandatperioder i
kommunens nämnder och bolagsstyrelser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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:
l. Alla val till nämnder i kommunen - undantaget kommunstyrelsen - förrättas årligen med

mandattid från januari till december. Påsamma sätt bör även ledamöter i bolagsstyrelserna
väljas om men då från bolagsstämma till bolagsstämma.

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

Enligt 6 kap. 18 § Kommunallagen, KLska ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen väljas för en
tid om fyra år. När det gäller andra nämnder kan fullmäktige enligt 6 kap. 19 § KLbesluta 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. Deår val av fullmäktige har hållits får det nyvalda fullmäktige enligt 5 kap. 30
§ KLbesluta 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.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller avslag till motionen. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller avslag till motionen. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för avslag till motionen. 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag och 19 nej-röster för avslag till motionen 
finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Omröstningslistan läggs till protokollet som bilaga b. 

Skickas till 
Akten 
Motionären 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Yrkanden
Johann Wolf (SD) och Harry Bouveng (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller avslag till motionen.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärd.

Omröstningsproposition
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut eller avslag till motionen.

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och nej-röst för avslag till motionen.

Omröstningsresultat
Med 21 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag och 19 nej-röster för avslag till motionen
finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Omröstningslistan läggs till protokollet som bilaga b.

Skickas till
Akten
Motionären

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



Tjänstgörande ers.

JA JA NEJ

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Annie Östlingsson (M) x

x x

x x

Janice Boije Junerud (S) x

x x

x x

x x

Mohamed Jimale (MP) x

x x

x x

x x

x x

x x

Ingen ersättare

Fredrik Brodin (M) x

Bo Persson, ledamot (L) x x

x x

x x

Bengt Dahlby (V) x

x x

x x

x x

Maud Sjödén (C) x

x x

Daniel Jobark (S) x

Carl Marcus, ledamot (SD) x x

x x

Iren Ångström (SN) x

Amanda Hedström (S) x

x x

x x

x x

Totalt 21 19 0

Bilaga B § 125 Omröstningslista

Närvaro  Ärende § 125

NEJ

Bengt Holwaster, ledamot (MP)

Johan Forsman, ledamot (S)

AVSTÅR

Inger Andersson, ledamot (S)

Agneta Tjärnhammar, ledamot (M)

Jean-Claude Menot, ledamot (-)

Ola Hägg, ledamot (S)

Lena Dafgård (SN)

Harry Bouveng, ledamot (M)

Patrik Isestad, ledamot (S)

x

x

Johnny Edholm, ledamot (S)

Jan-Erik Ljusberg, ledamot (-)

Agneta Hagström, ledamot (M)

Sophia Stureson, ledamot (L)

Liselott Vahermägi, ledamot (S)

Björn Larsson, ledamot (SD)

Bent-Göran Pettersson, ledamot (KD)

Gunnel Jonsson, ledamot (M)

Hans Owe Krafft, ledamot (SN)

Gill Lagerberg, ledamot (S)

Johann Wolf, ledamot (SD)

Eva Wennerberg, ledamot (C)

Fredrik Sönnergren, ordförande (M)

Jimmy Norell, 1:e vice ordförande (M)

Greta Olin Landström, ledamot (PPiN)

Håkan Svanberg, ledamot (M)

Klas Rydström, ledamot (SD)

Helen Sellström-Edberg, 2:e vice ordf (S)

Per Ranch, ledamot (SN)

Erik Runeborg, ledamot (-)

Roland Junerud, ledamot (S)

Erika Nilsson, ledmot (V)

Per Malmsten, ledamot (M)

Marcus Svinhufvud, ledamot (M)

Antonella Pirrone, ledamot (KD)

xEmma Solander, ledamot (MP)

Bodil Toll, ledamot (M)

Tony Nicander, ledamot (V)

Maria Gard Günster, ledamot (C)

Johan Augustsson, ledamot (S)

x

x

x

x

x

x

x
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§ 126/22 KS/2022/0014/101 

Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) 
gällande arbetsmiljön på Viaskolan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

Ärendet 
KS/2022/0014/101–9 
Gill Lagerberg har den 10 maj 2022 inkommit med en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående arbetsmiljön på Viaskolan.   

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen skriftligt. 

Yrkanden 
Ordförande (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Skickas till 
Akten 
Gill Lagerberg 
Marcus Svinhufvud 
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§ 126/22 KS/2022/0014/101

Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M)
gällande arbetsmiljön på Viaskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

Ärendet
KS/2022/0014/101-9
Gill Lagerberg har den 10 maj 2022 inkommit med en interpellation ställd till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående arbetsmiljön på Viaskolan.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har besvarat interpellationen skriftligt.

Yrkanden
Ordförande (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.

Skickas till
Akten
Gill Lagerberg
Marcus Svinhufvud

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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