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Innehållsförteckning              
  Upprop och anmälningar om förhinder  

  Val av justerare  

§ 127/22 Fastställande av dagordning  

  Beslutspunkter 
 

§ 128/22 Hemställan från bolaget Kvastbindaren Fastighets AB om överlåtelse av 
fastigheten Kvastbindaren 3 och kommunens förvärv av densamma, samt 
likvidering av bolaget 

 

§ 129/22 Samordnat svar på revisionsrapport om barn och ungas psykiska ohälsa  
§ 130/22 
§ 131/22 

Fortsatt användning av sociala medier 
Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

 

§ 132/22 Ickestrategisk skogs- och jordbruksmark  
§ 133/22 Svar på remiss - Stockholms Hamn AB - Ansökan om tillstånd att ändra 

tillståndsgivna hamnverksamheten, Kalvö 1:25 
 

§ 134/22 Svar på väckt ärende om gymnasiepolitisk satsning  
§ 135/22 Svar på motion om tidredovisning för nämndordföranden  
§ 136/22 Svar på motion att införa ettåriga mandatperioder i kommunens nämnder och 

bolagsstyrelser 
 

§ 137/22 Svar på e-förslag - Grill- och eldplatser längst Strandvägen  

  Informationsärenden 
 

§ 138/22  Personalfrågor  

§ 139/22  Övriga frågor  

§ 140/22  Nästa sammanträde 8 september 2022 klockan 09.00  
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§ 127/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under § 
139, Övriga frågor: 

1. Patrik Isestad (S) har en fråga om Campus Nynäshamn. 
2. Patrik Isestad (S) har en fråga om regler för valaffischer. 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 127–137, 139, 138, 140.  
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§ 128/22 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 arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
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. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 129/22 KS/2022/0180/007 

Samordnat svar på revisionsrapport om barn och ungas 
psykiska ohälsa 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för svaret ska förtydligas. 

Ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en granskning i syfte till att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för barn 
och unga med psykisk ohälsa. Resultatet av granskningen presenteras i rapporten ”Barn och ungas 
psykiska ohälsa - Nynäshamns kommun”. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med både politiska företrädare 
och tjänstepersoner och har utgått ifrån följande sex revisionsfrågor. 
 

1. Finns det tillräckliga strukturer och rutiner för samverkan kring barn och ungdomars 
psykiska ohälsa inom kommunen? 

2. Finns det tillräckliga rutiner för hantering av orosanmälningar inom kommunen? Hur har 
dessa utvecklats över tid och vad resulterar anmälningarna i för åtgärder? 

3. Finns det en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nämnderna och mellan de berörda 
verksamheterna? 

4. Finns det metoder och arbetssätt för förebyggande arbete och tidig upptäckt? 
5. Får nämnderna tillräcklig information om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och 

ungdomar? 
6. Vilken analys och slutsats har nämnderna dragit utifrån utvecklingen de senaste åren och 

vidtar nämnderna aktiva åtgärder för att minska den psykiska ohälsan hos barn och 
ungdomar? 

 
Revisorernas samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt 
kommunstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet för barn och unga med psykisk 
ohälsa. För kultur- och fritidsnämnden görs ingen samlad bedömning då nämnden enligt 
lagstiftningen inte har något tydligt uppdrag avseende psykisk ohälsa. För näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden görs ingen bedömning då nämnden bara funnits sedan den 1 september 
2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. anta förvaltningens tjänsteutlåtande med diarienummer KS/2022/0180/007–7 som svar på 
revisionsrapporten ”Barn och ungas psykiska ohälsa - Nynäshamns kommun”. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att svaret ska förtydligas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, KS/2022/0180/007–7 
Revisionsrapport 
Följebrev till revisionsrapport 
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden 
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Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 
Remissvar från näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Remissvar från socialnämnden 

Skickas till 
Akten 
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§ 130/22 KS/2022/0254/009 

Fortsatt användning av sociala medier 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
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, nedan följer en kortare summering av dem:   
 
Insyn och delaktighet 
Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det är kommuninvånarnas behov och 
förutsättningar kommunen ska se och bemöta. Det ingår i kommunens uppdrag att vara tillgänglig, 
kommunicera, ge insyn och möjlighet till synpunkter, frågor och dialog.  
 
Samhällsviktig information  
Sociala medier är en bra och upparbetad kanal för att omgående nå ut med samhällsviktig 
information. Till exempel om det uppstår en akut vattenläcka eller vägavstängning. Utan sociala 
medier finns idag inget alternativ för Nynäshamns kommun att snabbt nå ut till medborgare.   
Interaktion och dialog. Genom sociala medier kan kommunen föra en snabbare och bättre dialog 
med medborgarna än vad som är möjlig via någon annan kanal. Med en aktiv närvaro i sociala 
medier kan kommunen bygga en god kännedom om de kommunala verksamheterna samt om 
Nynäshamn som plats att besöka och därigenom fördjupa medborgarnas relation med 
organisationen.  
 
Möta förväntningar 
Idag förväntar sig medborgarna att kommuner och andra myndigheter finns på sociala medier. Den 
stora majoriteten av Sveriges kommuner arbetar med sociala medier.  
 
Relationsbyggande  
Genom sociala medier har kommunen möjlighet att lyfta specifika verksamheter eller medarbetare 
som gjort något särskilt som är värt att uppmärksamma – eller berätta vad kommunen gör till 
vardags. Inlägg som visar vad kommunen arbetar med får väldigt fin respons, det märks också att 
det bygger en stolthet bland kommunens medarbetare.  
 
Marknadsföring  
Sociala medier är ett bra sätt att göra reklam för Nynäshamns kommun som arbetsgivare och nå 
yrkesgrupper som är svårrekryterade. Det är också ett viktigt sätt att nå ut till besökare och turister. 
Jämfört med tryckta annonser är annonsering via sociala medier betydligt mer kostnadseffektivt. En 
helsida i en stor dagstidning eller magasin kostar mellan 50 000 – 200 000 kronor, medan 
motsvarande effekt via sociala medier kan nås för några hundra- eller tusen kronor.  
Kommunens webbplats som alternativ till sociala medier.   
 
Kommunens webbplats är i första hand en plats där medborgarna vill utföra rena serviceärenden - 
som till exempel ansöka om bygglov, försörjningsstöd eller hitta information om hur snöröjningen 
fungerar. Det har också visat sig att artiklar på kommunens webbplats når betydligt färre 
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medborgare än motsvarande inlägg på sociala medier. I utredningen redovisas detta närmare.  
Kommunikationsenhetens bedömning är därför att det inte är ett fullgott alternativ att ersätta inlägg 
i sociala medier med artiklar på webbplatsen.  

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.   

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 

  



 

PROTOKOLL Sida 10(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 131/22 KS/2022/0273/704 

Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
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.  

Då förbundet redan har ansvaret för tillsyn över tobaksprodukter ser förbundet själva en 
samordningsvinst i att medlemskommunerna beslutar att även lägga ansvaret för lag om tobaksfria 
nikotinprodukter på förbundet. 

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.   

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 
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§ 132/22 KS/2018/0319/260 

Ickestrategisk skogs- och jordbruksmark 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Ärendet 
Nynäshamns kommun är idag en stor markägare i kommunen. Att äga mark möjliggör en 
kontrollerad utbyggnad av kommunen men orsakar också kostnader i form av lån och arbetsinsatser 
för att agera arrendator alternativt för att bedriva någon form av markskötsel.  
 
Markstrategin för Nynäshamns kommun antogs i kommunfullmäktige den 12 december 2019. I den 
framgår att kommunen inte ska vara långsiktig ägare av vare sig jordbruks- eller skogsmark som 
inte kan förmodas ha särskild strategisk betydelse och ska därför avyttras på ett kontrollerat sätt 
med beaktande av rådande marknadsförutsättningar.  
 
För att kunna planera avyttring på ett kontrollerat sätt behöver förvaltningen kommunstyrelsens 
definition av vad som kan anses vara ickestrategisk mark.  
Detta ärende syftar till att klargöra vad är strategisk skogs- och jordbruksmark samt vad som inte 
kan förmodas ha särskild strategisk betydelse för kommunen och därför bör avyttras på ett 
kontrollerat sätt.  
 
Förvaltningen har tittat i olika styrdokument för att skapa en bild av vilken mark som kan anses vara 
av strategisk betydelse. I södra Nynäshamn äger kommunen mark på Yxlö, Svärdsö, Torö, Ören 
samt kring centrala Nynäshamn. All denna mark kan förmodas ha långsiktig strategisk betydelse för 
kommunens planer på utbyggt VA, vindkraft samt för byggnation vilket illustreras med orange 
skraffering i bilaga 1. 
 
I norra Nynäshamn antas tätorterna vara av strategisk betydelse, liksom marken kring väg 73 samt 
nära pendeltågstationerna. Marken kring Ösmo är av strategisk betydelse då området väntas 
förändras mycket de kommande åren. Kommunen ska enligt markstrategin säkra tillgången till 
platser för rekreation för invånarna. 
 
Detta illustreras med orange skraffering i bilaga 2.  
 
Det som kvarstår är områden i norra kommunen samt områden väster om Ösmo där förvaltningen 
inte ser en direkt strategisk orsak till fortsatt innehav av marken. Där föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar anse fastigheterna som ickestrategiska. 
 
Förvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar prioritera en försäljning av Österby 1:34. 
Österby 1:34 värderades till 30 miljoner kronor år 2014 och kan antas idag inbringa ett högre värde. 
Fastigheten föreslogs kunna säljas redan 2014 i den inventering som Svefa gjorde vid köp av 
Stockholmsmarken. Fastigheten innehåller höga naturvärden. Förvaltningen kan dock inte anta att 
dessa skyddas bättre i kommunal ägo än i privat. Från Österby 1:34 har förvaltningen idag intäkter 
på ca 140 000 kr årligen. 
 
De delar av Österby 1:34 där förvaltningen redan påbörjat separata säljprocesser föreslås fortsätta. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Att anse de skogs- och jordbruksfastigheter som markerats med orange i bilagorna vara av 
strategisk betydelse i markstrategins mening. 
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Att anse de skogs- och jordbruksfastigheter, som inte markerats med orange i bilagorna, vara 
sådana att de i markstrategins mening inte är av strategisk betydelse. 
 
Att låta förvaltningen prioritera en försäljning av fastigheten Österby 1:34 i sin helt. 

Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Strategisk mark Södra Nynäshamn 
Bilaga 2 Strategisk mark Norra Nynäshamn 

Skickas till 
Akten 
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§ 133/22 KS/2021/0462/550 

Svar på remiss - Stockholms Hamn AB - Ansökan om tillstånd 
att ändra tillståndsgivna hamnverksamheten, Kalvö 1:25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens 
yttrande som kommunens remissvar. 

Ärendet 
Stockholms Hamn AB bedriver sedan år 2020 Stockholm Norvik Hamn inom fastigheten Kalvö 1:25 i 
Nynäshamns kommun. Stockholms hamnar har ansökt om tillstånd att ändra den tillståndsgivna 
hamnverksamheten. Tillståndsansökan prövas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt i 
mål M 4994–21.  
 
Nynäshamns kommun har inkommit med remissvar vid tre tidigare tillfällen under ärendets 
tillståndsprocess (KS § 71/20, KS § 33/21 och KS § 419/21). Vid kommunstyrelsens sammanträde 
KS § 419 2021-12-16 lämnade Sorundanet Nynäshamns kommunparti in ett eget yttrande som 
bilades kommunens yttrande vid expediering (se bilaga M § 419). Domstolen bedömer att målet nu 
är klart för avgörande på handlingarna och kommunen har i och med detta beretts tillfälle att 
slutföra sin talan.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förvaltningens bedömning i bilagan Kommunens 
yttrande som kommunens remissvar. 

Beslutsunderlag 
Kommunens yttrande 
Nacka TR M 4994-21 Aktbil 73 
Beslut – KS § 419 2021-12-16 – Svar på remiss – Stockholms Hamn AB 
Kommunens yttrande KS § 419 2021-12-16 
M § 419 

Skickas till 
Akten 
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
Planerings- och hållbarhetschef 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  



 

PROTOKOLL Sida 14(24) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  
2022-08-18  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134/22 KS/2021/0539/009 

Svar på väckt ärende om gymnasiepolitisk satsning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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. 
Ansvar för gymnasieskolan 

Huvudman för den kommunala skolan är kommunfullmäktige. Huvudmannen har det övergripande 
ansvaret för utbildningen, exempelvis att utbildningen genomförs enligt de krav som uppställs i 
skollagstiftningen. Kommunfullmäktige har dock en skyldighet att utse en eller flera nämnder som 
ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen (2 kap. 2 § Skollagen). I Nynäshamns kommun 
har näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden utsetts att fullgöra kommunens uppgifter gällande 
gymnasieskolan. 

Eftersom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter kopplade till 
gymnasieskolan har nämnden ansvar för övergripande planering, resursfördelning och 
personalförsörjning. Nämnden är dock förhindrad att besluta i de frågor där lagstiftaren uttryckligen 
lämnat ansvar och beslutanderätt till rektor. Exempelvis är det rektor som beslutar om sin enhets 
inre organisation och fördelar resurser inom enheten (2 kap. 10 § Skollagen). Kommunens rektorer 
kan därmed sägas ha två uppdrag; ett statligt och ett kommunalt. Det statliga handlar om att uppnå 
de nationella målen i skollagstiftningen medan det kommunala handlar om att följa kommunens mål 
och hålla given budget.  

Sedan 2018 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Om 
skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är 
tillräckliga, till exempel för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna 
genomföras, ansvarar denne för att informera huvudmannen som är ytterst ansvarig. 

Det är varje kommuns ansvar att som huvudman tilldela skolverksamheten de resurser som bedöms 
nödvändiga för att uppnå de i skollagstiftningen uppsatta målen. Fördelningen sker genom att 
fullmäktige årligen i mål och budget beslutar om nämndernas ekonomiska ramar. Det är sedan upp 
till nämnderna att besluta om detaljerna genom sina internbudgetar. 

Kommunen har ansvar för att fördela resurser till såväl egna skolenheter som till enskilda 
huvudmän, samt genom interkommunal ersättning till andra kommuner. Skollagen tydliggör att 
resursfördelningen till kommunala respektive fristående skolor ska ske på lika villkor. Enligt 
gymnasieförordningen ska bidragen till de enskilda huvudmännen beslutas per kalenderår och 
grunda sig på kommunens budget för det kommande året. 
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Om ytterligare resurser tilldelas den kommunala verksamheten under budgetåret ska enligt 
gymnasieförordningen motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna. Det innebär att om 
kommunen ökar programpengen för elever i kommunens gymnasieskola ska motsvarande 
programpeng betalas ut för kommunens elever som går på andra gymnasieskolor. Idag går cirka 
400 av kommunens elever på Nynäshamns gymnasium medan 615 går på annan gymnasieskola. 

Om en kommun gör en särskild skolsatsning bör elever som ingår i målgruppen få del av tillskjutna 
resurser oavsett om de går i en kommunal eller i en fristående skola (prop. 2008/09:171 s. 31). 
Principen om likvärdiga ekonomiska villkor talar för att de kommunala och de fristående 
verksamheterna ska få del av resurserna samtidigt. 

Kommunen samverkar tillsammans med samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun 
kring en gemensam gymnasieregion. Samarbetet innebär bland annat att elever som bor i någon av 
samverkanskommunerna blir mottagna som sökande i första hand till alla de nationella och 
specialutformade programmen som erbjuds inom samverkansområdet. 

Genom samverkansavtalet har kommunerna även åtagit sig att aktivt arbeta för att tillämpa en 
gemensam programpeng till nationella program. De samverkande kommunerna har därför enats 
kring en gemensam prislista, vars syfte är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla huvudmän i 
den gemensamma gymnasieregionen. 

I det väckta ärendet anges att det krävs åtgärder för att förhindra att:  

1. estetprogrammet läggs ned  
2. delar av gymnasiets lokaler sägs upp  
3. viss personal sägs upp. 

Kontakt har tagits med näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen för att klargöra syfte och 
behov av de ovan listade åtgärderna. När det gäller frågan om vilket programutbud som 
Nynäshamns gymnasium ska ha kan konstateras att detta är en fråga för näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. Nämnden beslutade den 2 november 2021 § 21 att från och med läsåret 
2022/2023 inte erbjuda det estetiska programmet. Anledningen till detta är att intresset för 
programmet är lågt vilket gör det svårt att driva utbildning med god kvalitet och ekonomisk 
bärighet. Att inte erbjuda estetprogrammet bedöms vara nödvändigt eftersom programmet lockar 
ett mycket begränsat antal elever; vilket är en trend i hela regionen. 

Antalet elever på Nynäshamns gymnasium har minskat men har under de senaste åren legat stabilt 
på ca 420 elever per år. Gymnasiet har som en naturlig konsekvens av det minskade elevantalet sett 
över lokaler och personalstyrka och bedömt att gymnasiet behöver genomföra anpassningar utifrån 
nuvarande antal elever. Gymnasiet har valt att prioritera om inom sin budget. I stället för att ha 
stora lokaler som delvis står tomma och en tjänst där man inte har underlag för arbete full tid har 
gymnasiet valt att prioritera undervisningsmaterial, datorer, system, lärartimmar, elevhälsa med 
mera. Omprioriteringen bedöms gynna eleverna. 

Anpassningar under 2022: 

1. Personalanpassning motsvarande 270 000 kronor 
2. E-korridor i Gymnasiet ca 500 000 – 600 000 kronor 

Efter kontakt med näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen har de meddelat att några 
ytterligare åtgärder inte är planerade för 2022 samt att gymnasiet har en budget i balans. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att:  

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

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

Ordförande (L) och Tommy Cumselius (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut ställs mot bifall till att ärendet ska lämnas utan eget 
ställningstagande. 

Proposition 
Ordförande (L) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
arbetsutskottet beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

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

Skickas till 
Akten  
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§ 135/22 KS/2022/0092/060 

Svar på motion om tidredovisning för nämndordföranden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

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

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. 
 
28 § Det åligger ordföranden att 

1. leda nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under kommunstyrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 

samt 
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
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. 
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Förvaltningen har frågat resterande sju Södertörnskommuner om nämndordförande i deras 
kommuner redovisar sin arbetstid. De sex kommuner som besvarade frågan svarade att deras 
nämndordförande inte redovisar sin arbetstid. En av kommunerna svarade att de förtroendevalda 
har förtroendearbetstid. Förtroendearbetstid är vanligt hos dem som anses vara i företagsledande 
ställning eller arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själva 
disponera sin arbetstid. Inom kommunal sektor är det i första hand kommundirektör och 
förvaltningschefer som har förtroendearbetstid. 
 
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. 

Beslutsunderlag 
Motionen 

Skickas till 
Akten 
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§ 136/22 KS/2022/0097/060 

Svar på motion att införa ettåriga mandatperioder i 
kommunens nämnder och bolagsstyrelser 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

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. 

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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Yrkanden 
Ordförande (L) yrkar att ärendet ska lämnas utan eget ställningstagande. 

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

Skickas till 
Akten 
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§ 137/22 KS/2022/0165/061 

Svar på e-förslag - Grill- och eldplatser längst Strandvägen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
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.    

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

Skickas till 
Akten  
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§ 138/22  

Personalfrågor 
Inga ärenden behandlades. 
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139/22  

Övriga frågor 
1. Patrik Isestad (S) har en fråga om Campus Nynäshamn 
Patrik Isestad (S) har en fråga om hantering av ett ärende som rör Campus Nynäshamn. 

 

2. Patrik Isestad (S) har en fråga om regler för valaffischer 
Enligt reglerna får partierna inte sätta upp valaffischer på lyktstolpar. Förvaltningen kommer 
undersöka en revidering av reglerna som rör uppsättning av valaffischer och återkomma till 
arbetsutskottet.  
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§ 140/22 

Nästa sammanträde 8 september 2022 klockan 09.00 
Nästa sammanträde är den 8 september 2022 klockan 09.00. 
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