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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-12-08 
Anslaget sätts upp: 2022-12-15             Anslaget tas ned: 2023-01-06 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, 2022-12-08 klockan 15.00-20.39. 
Ajournering klockan 16.00-16.15, 17.56-18.40 och 20.20-20.30. 

Beslutande 
Enligt förteckning  
   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning   
 

 
  
 
 
  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 227–239 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning, kommunhus B plan 1, 2022-12-15 klockan 10.00 

Underskrifter 
 
 
 
 
Fredrik Sönnergren (M)    
ordförande 

 
 

 

Bengt-Göran Pettersson (KD)    Mikael Persson (L) 
justerare      justerare 

 
 
 

Matilda Ekh 
sekreterare   
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Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Rebecca Ädel (-) 
Helen Sellström-Edberg (S) 
Christina Sönnergren (M) tjänstgör istället för Anders Karlsson (M) 
Johann Wolf (SD) 
Ola Hägg (S) 
Lena Dafgård (SN) 
Tony Nicander (-) 
Fredrik Sönnergren (M) 
Blanca Omana (S) tjänstgör istället för Amanda Hedström (S) 
Antonella Pirrone (KD) 
Tony Björklund (SD) 
Mikael Persson (L) 
Emma Solander (MP) 
Göran Bergander (S) 
Håkan Svanberg (M) tjänstgör istället för Satu Goldbech (M) 
Peter Wennerberg (C) 
Daniel Jobark (S)  
Björn Larsson (SD) 
Annie Östlingsson (M) 
Janice Boije Junerud (S) 
Otto Svedenblad (M) 
Christoffer Edman (SD) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Per Ranch (SN) 
Bodil Ekholm (V) 
Roland Junerud (S) 
Åsa Brodin (M) 
Gill Lagerberg (S) 
Tony Jakobsson (SD) tjänstgör istället för Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Johan Forsman (S) 
Bodil Toll (M) 
Tobias Östring (L) tjänstgör istället för Sophia Stureson (L) 
Roger Almstedt (SD) 
Ulla Johansson (S)  
Lennart Thunqvist (MP) 
Jimmy Norell (M) 
Mats Lindqvist (S) tjänstgör istället för Magnus Liljeström (S) 
Maria Gard Günster (C) 
 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(21) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-12-08  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Jan-Erik Ljusberg (M) 
Eva Wennerberg (C) 
David Öberg (KD) från och med klockan 16.00. 
Bernt Månsson (V) från och med klockan 16.26. 
Susanne Wiik (S) 
Kerstin Andersson (MP) från och med klockan 15.50. 
Bengt Holwaster (MP) 
Irene Ångström (SN) 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) 
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§ 227/22 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 
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§ 228/22  

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

Ärendet 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 24 
november 2022. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 24 november 2022. Kallelse 
infördes i Nynäshamns Posten den 2 december 2022. 
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§ 229/22  

Justering av sammanträdets protokoll 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Bengt-Göran Pettersson (KD) och Mikael Persson (L) att 
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll på kansliavdelningen den 15 
december 2022 klockan 10.00. 
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§ 230/22 KS/2022/0317/450 

Avfallstaxa 2023 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta SRV Återvinning AB:s förslag till avfallstaxa för år 2023. 

Ärendet 
SRV har inkommit med förslag till avfallstaxa 2023. SRV utgår från Avfall Sveriges index A12:1MD 
vilket innebär en generell kostnadsökning på 6,1 % för insamlingstjänster och 13,3 % för slam.  
 
Avfallstaxan består av en grundavgift och en avgift för vald hämtningstjänst. Grundavgiften ska 
täcka kostnader för administration såsom kundtjänst, information, HR och ledning samt kostnaderna 
för återvinningscentraler, farligt avfall och returpapper på återvinningsstationerna. Även kostnaden 
för utvecklingsarbete, nya projekt samt eventuell ersättning för inlämnat avfall ingår i grundavgiften. 
 
De olika hämtningstjänsterna skiljer sig åt i kostnad, för flerbostadshus och verksamheter påverkas 
också kostnaden av vald kärlstorlek och hämtningsintervall. För enbostadshus sker den största 
höjningen i kostnad för de som valt osorterad hämtningstjänst. För flerbostadshus sker en större 
höjning i både grundavgift samt källsorterad och osorterad hämtningstjänst. För verksamheter sker 
en stor sänkning för källsorterad hämtningstjänst. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta SRV Återvinning AB:s förslag till 
avfallstaxa för år 2023. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta SRV Återvinning AB:s förslag till 
avfallstaxa för år 2023. 

Skickas till 
Akten 
SRV Återvinning AB 
VA- och renhållningschef 
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§ 231/22 KS/2022/0285/206 

Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendet 
Enligt 27 kap 1 § första stycket miljöbalken får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter 
för förbundets kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EG:s förordningar 
inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om taxan 
och avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader som 
förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn. 
 
Den 24 augusti 2022 beslutade direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att föreslå 
kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner att anta föreslagen taxa för 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt 
att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
Utifrån samrådet som förbundet har haft med medlemskommunerna inför framtagandet av 
budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras 
från 1 280 kronor till 1 320 kronor i 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex 
för kommunal verksamhet.  
 
I taxan under ”Miljöfarlig verksamhet”, ”prövning/anmälan”, för kategori ”3. WC-avlopp till sluten 
tank (förutsätter godtagbart BDT-avlopp)” ändras föreslagen taxa från 3,5 till 5 timmar år 2023. I 
taxan under ”Päls, skinn och läder” för ”Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 
ton hudar eller skinn per kalenderår” ändras taxan från inget till timavgift för år 2023. 
 
Förbundets tillsyn finansieras med nio olika taxor samt den medlemsavgift förbundets 
medlemskommuner betalar för arbete som inte kan finansieras med avgifter. Grunderna för den 
föreslagna justeringen av timavgiften framgår av förbundets budget för 2023, vilken bilagts denna 
tjänsteskrivelse.  
 
Utöver justering av timavgiften föreslår förbundet justeringar samt tillägg redovisade nedan. 
Redaktionella ändringar såsom rättning av stavfel eller uppdaterade laghänvisningar redovisas inte 
separat då det inte påverkar avgiftens storlek eller taxans konstruktion. Vad gäller föreslagen 
justering så utgår den från förbundets erfarenhet av den tillsyn och prövning förbundet genomför. 
Avgiftens storlek utgår från det antal timmar som tillsynsbehovet motsvarar multiplicerat med 
timavgiften. En jämförelse med närliggande eller liknande kommuners motsvarande avgift i 2022 års 
taxa redovisas tillsammans med förbundets nuvarande samt föreslagna avgift. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
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§ 232/22 KS/2022/0286/206 

Taxa för arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023 

Ärendet 
Utifrån samrådet som förbundet har haft med medlemskommunerna inför framtagandet av 
budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras 
från 1 280 kr till 1 320 kr i 2023 års taxa. Förbundet har vid beräkningen utgått från Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för 
kommunal verksamhet. 
 
Taxan har kompletterats med laghänvisning till den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter, vilken 
förbundet kommer att få tillsynsansvaret för. Förbundet föreslår att anmälningsavgiften ska vara 
densamma som motsvarade anmälan för folköl samt e-cigaretter, dvs 0,5 timmar. Dessutom föreslås 
två justeringar samt ett tillägg gällande prövningsavgifter enligt alkohollagen. Den 24 augusti 2022, 
§ 33, beslutade direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att föreslå 
kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun att anta föreslagen ny taxa för förbundets arbete  
enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt 
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter 

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
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§ 233/22 KS/2022/0287/206 

Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023 

Ärendet 
Översynen av förbundets taxor sker årligen i samband med att budgeten för kommande år tas fram. 
Av förbundsordningen framgår att vid framtagande av förbundets budget ska förbundets 
medlemskommuner ange de ekonomiska ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. 
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen styrs av regler på både europeisk och 
nationell nivå. EU använder sig inom det här området framför allt av förordningar, vilket innebär att 
de är direkt tillämpliga i alla EU:s medlemsstater och till alla delar är bindande för var och en. 
Anledningen till att EU valt att använda sig av den här typen av rättsakt, till skillnad från direktiv 
som i stället införlivas i nationell rätt, är för att säkerställa att bestämmelserna blir lika inom hela EU. 
Kontrollförordningen (EU) 2017/625 anger i stor detalj hur den offentliga kontrollen inom 
livsmedelskedjan ska genomföras, och till viss del också hur och när avgifter får tas ut. Regleringen 
på EU-nivå kompletteras med bestämmelser på nationell nivå.  
 
Livsmedelsavgiftsförordningen (2021:176) LAF föreskriver att en kontrollmyndighets kostnader för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. Det framgår också att om 
en kontrollmyndighet är en kommun ska avgifter fastställas av den kommunala nämnd som utför 
kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 
Livsmedelsavgiftsförordningen anger vidare att avgifterna ska beräknas med kontrollförordningens 
allmänna princip om tillräckliga finansiella resurser i artikel 87.1 som grund. Kommunerna måste 
också förhålla sig till kommunallagens principer om självkostnad när de tar ut avgifter för 
livsmedelskontrollen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
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§ 234/22 KS/2022/0288/206 

Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023.   

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram förslag till taxa för 2023 avseende arbetet 
med kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Översynen av förbundets taxor 
sker årligen i samband med att budgeten för kommande år tas fram. Av förbundsordningen framgår 
att vid framtagande av förbundets budget ska förbundets medlemskommuner ange de ekonomiska 
ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Vid samrådet med medlemskommunerna fastställdes 
att timavgiften för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska justeras från 
nuvarande 1 470 kronor till 1 490 kronor för år 2023.  

Utifrån samrådet som förbundet har haft med medlemskommunerna inför framtagandet av 
budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras 
från 1 470 kronor till 1 490 kronor i 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex 
för kommunal verksamhet. Redaktionella ändringar såsom rättning av stavfel eller uppdaterade 
laghänvisningar redovisas inte separat då det inte påverkar avgiftens storlek eller taxans 
konstruktion.  

Förbundets tillsyn finansieras med nio olika taxor samt den medlemsavgift våra medlemskommuner 
betalar för arbete som inte kan finansieras med avgifter. Grunderna för den föreslagna justeringen 
av timavgiften framgår av förbundets budget för 2023, vilken bilagts denna tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023.   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023.   

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
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§ 235/22 KS/2022/0289/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn. Med stöd av 19 § andra stycket 
i lagen ges rättighet för kommunerna att meddela föreskrifter om tillsynsavgifternas storlek. 
Utgångspunkten i förarbetena är att den som orsakar en kostnad också ska betala för den. 
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all verksamhet som kommunen bedriver.  
 
Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete justeras från 1 280 kronor till 1 320 kronor 
för 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Den 
föreslagna höjningen av timavgiften innebär en timavgiftsjustering på 3.9 %. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen 
om sprängämnesprekursorer.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun  
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§ 236/22 KS/2022/0290/206 

Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds förslag att 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter, samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram förslag till taxa för 2023 avseende arbetet 
med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter. Översynen av förbundets taxor sker årligen i 
samband med att budgeten för kommande år tas fram. Av förbundsordningen framgår att vid 
framtagande av förbundets budget ska förbundets medlemskommuner ange de ekonomiska 
ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Vid samrådet med medlemskommunerna fastställdes 
att timavgiften för kontrollen inom animaliska biprodukter ska justeras från nuvarande 1 280 kronor 
till 1 320 kronor för år 2023.  

Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter får 
fullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för förbundets kostnader för arbete med offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter. Det står kommunfullmäktige fritt att bestämma om taxan och 
avgiftens storlek ställt mot att avgifterna måste stå i rimlig proportion till de kostnader som 
förbundet har för arbetet med prövning och tillsyn. Utifrån samrådet som förbundet har haft med 
medlemskommunerna inför framtagandet av budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för 
förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1 280 kr till 1 320 kr i 2023 års taxa. Vid 
beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och regioners (SKR) upplägg för 
beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Redaktionella ändringar 
såsom rättning av stavfel eller uppdaterade laghänvisningar redovisas inte separat då det inte 
påverkar avgiftens storlek eller taxans konstruktion.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
förslag att 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter, samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
förslag att 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig 
kontroll inom animaliska biprodukter, samt att den ska gälla från och med 1 januari 2023. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
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§ 237/22 KS/2022/0291/206 

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete 
med prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Utifrån det samråd som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund haft med medlemskommunerna 
inför framtagandet av budgeten för 2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med 
prövning och tillsyn justeras från 1 280 kr till 1 320 kr i 2023 års taxa.  

Avgiftsskyldig är den som  

1. bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av 
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller 

2. är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som 
omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 

Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och regioners (SKR) upplägg för 
beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Den föreslagna höjningen 
av timavgiften innebär en justering på 3.9 %. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning 
och tillsyn enligt strålskyddslagen.  

2. taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
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§ 238/22 KS/2022/0292/206 

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt att den ska gälla från och med 1 
januari 2023 

Ärendet 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tagit fram förslag till taxa för 2023 avseende arbetet 
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Översynen av förbundets taxor 
sker årligen i samband med att budgeten för kommande år tas fram. Av förbundsordningen framgår 
att vid framtagande av förbundets budget ska förbundets medlemskommuner ange de ekonomiska 
ramarna för budgeten och eventuella riktlinjer. Vid samrådet med medlemskommunerna fastställdes 
att timavgiften för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska 
justeras från nuvarande 1 280 kronor till 1 320 kronor för år 2023.  

Utifrån samrådet förbundet haft med medlemskommunerna inför framtagandet av budgeten för 
2023 föreslås att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1 280 kr 
till 1 320 kr i 2023 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) upplägg för beräkning av timavgift samt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. 
Redaktionella ändringar såsom rättning av stavfel eller uppdaterade laghänvisningar redovisas inte 
separat då det inte påverkar avgiftens storlek eller taxans konstruktion.  

Förbundets tillsyn finansieras med nio olika taxor samt den medlemsavgift förbundets 
medlemskommuner betalar för arbete som inte kan finansieras med avgifter. Grunderna för den 
föreslagna justeringen av timavgiften framgår av förbundets budget för 2023, vilken bilagts denna 
tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt att den ska gälla från och med 1 
januari 2023 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt att den ska gälla från och med 1 
januari 2023 

Skickas till 
Akten 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
Tyresö kommun 
Haninge kommun 
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§ 239/22 KS/2022/0020/041 

Mål och Budget 2023 - 2026 samt fastställande av 
kommunalskattesats 2023 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent. 
2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 

ett budgeterat resultat 2023 på -29,9 mnkr. Underskottet som budgeteras för 2023 kommer att 
balanseras mot resultatutjämningsreserven i 2023 års bokslut. Balanseringen kan bara göras till 
ett balanskravsresultat som är noll. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett 
belopp på 1802,7 mnkr 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

3. Fastställa Taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information enligt bilaga till 
tjänsteskrivelsen daterad 2022-11-24. Taxan börjar gälla 1 januari 2023. 

4. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag för 
mål och budget.  

5. Fördela utredningsuppdrag till kommunstyrelseförvaltningen, socialnämnden, barn och 
utbildningsnämnden samt näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med avsnitt i mål 
och budgetdokumentet.  

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för långfristiga lån på 1 650 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 
inom koncernen Nynäshamns kommun. 

7. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

8. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 
borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

9. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 2,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

10. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 till 1,25 %. 
11. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,5 

mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  
12. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, om 
det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

13. Fastställa Mål och budget för år 2023–2026 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Sida 31 i mål 
och budget byts ut i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut daterat 2022-12-01. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Patrik Isestad (S), Helen Sellström-Edberg (S), Ola Hägg (S), Lena Dafgård (SN), Tony Nicander (-), 
Blanca Omana (S), Emma Solander (MP), Göran Bergander (S), Daniel Jobark (S), Janice Boije 
Junerud (S), Rolf Hofsten (PPiN), Per Ranch (SN), Bodil Ekholm (V), Roland Junerud (S), Gill 
Lagerberg (S), Johan Forsman (S), Ulla Johansson (S), Lennart Thunqvist (MP) och Mats Lindqvist 
(S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent. 
2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 

ett budgeterat resultat 2023 på -29,9 mnkr. Underskottet som budgeteras för 2023 kommer att 
balanseras mot resultatutjämningsreserven i 2023 års bokslut. Balanseringen kan bara göras till 
ett balanskravsresultat som är noll. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett 
belopp på 1802,7 mnkr 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 

3. Fastställa Taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information enligt bilaga. 
Taxan börjar gälla 1 januari 2023. 

4. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag för 
mål och budget.  

5. Fördela utredningsuppdrag till kommunstyrelseförvaltningen, socialnämnden, barn och 
utbildningsnämnden samt näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med avsnitt i mål 
och budgetdokumentet.  

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för långfristiga lån på 1 650 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 
inom koncernen Nynäshamns kommun. 

7. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

8. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 
borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

9. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 2,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

10. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 till 1,25 %. 
11. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,5 

mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  
12. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, om 
det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

13. Fastställa Mål och budget för år 2023–2026 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna.  

 
Förvaltningen föreslår även att: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Fastställa Taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information enligt bilaga och 

detta ersätter punkt 3 i KS beslut § 271/22. Taxan börjar att gälla 1 januari 2023. 
2. Justera och byta ut sidan 31 i mål och budget som fastställdes i KS beslut § 271/22 enligt 

bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2023 till 19,85 procent. 
2. Kommunövergripande mål och nämndmål fastställs. Resultat och balansräkning fastställs med 

ett budgeterat resultat 2023 på -29,9 mnkr. Underskottet som budgeteras för 2023 kommer att 
balanseras mot resultatutjämningsreserven i 2023 års bokslut. Balanseringen kan bara göras till 
ett balanskravsresultat som är noll. Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett 
belopp på 1802,7 mnkr 2023 som fördelas i enlighet med budgetdokumentet. 
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3. Fastställa Taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information enligt bilaga. 
Taxan börjar gälla 1 januari 2023. 

4. Anta lokalförsörjningsplanen som utgångspunkt för strategisk lokalplanering samt underlag för 
mål och budget.  

5. Fördela utredningsuppdrag till kommunstyrelseförvaltningen, socialnämnden, barn och 
utbildningsnämnden samt näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i enlighet med avsnitt i mål 
och budgetdokumentet.  

6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en 
total ram för långfristiga lån på 1 650 mnkr, varav högst 150 mnkr får avse utlåning till företag 
inom koncernen Nynäshamns kommun. 

7. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 1 000 mnkr kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

8. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka 
kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen samt 
helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total 
borgensram på 500 mnkr. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

9. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 2,0 mnkr av kommunens eget kapital för 
oförutsedda händelser. 

10. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2023 till 1,25 %. 
11. Fastställa budgeten för revisionsverksamheten enligt fullmäktiges presidiums förslag till 1,5 

mnkr, detta är inarbetat i budgetförslaget.  
12. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: 

grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kr per mandat i kommunfullmäktige. 
Partistöd utbetalas årligen i förskott och utbetalas senast den 25:e dagen i januari månad, om 
det inte finns skäl att senarelägga betalningen. 

13. Fastställa Mål och budget för år 2023–2026 för Nynäshamns kommun i enlighet med 
budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. 

 
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Fastställa Taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information enligt bilaga och 

detta ersätter punkt 3 i KS beslut § 271/22. Taxan börjar att gälla 1 januari 2023. 
2. Justera och byta ut sidan 31 i mål och budget som fastställdes i KS beslut § 271/22 enligt 

bilaga. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunfullmäktige har beslutat att begränsa talartiden enligt följande: 
Kommunstyrelsens ordförande: 15 minuter 
Övriga oppositionsgruppledare (får order i storleksordning): 15 minuter 

Debatter om respektive nämnds verksamhetsområdet: 
Nämndordförande för respektive nämnd: 5 minuter 
Oppositionsgruppledare i nämnd*: 5 minuter 
Övriga debattinlägg: 3 minuter 
Replik: 1 minut 
Kontrareplik: 1 minut 
 
* under förutsättning att dessa är ledamöter i kommunfullmäktige 
 
Därefter börjar den allmänna debatten med vanlig debattordning: 
Debattinlägg: 3 minuter 
Replik: 1 minut 
Kontrareplik: 1 minut 
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Föredragning och yrkanden 
Marcus Svinhufvud (M), kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd, föredrar Alliansens 
(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) tillika kommunstyrelsens förslag till 
budget och yrkar bifall till densamma. 
 
Patrik Isestad (S), oppositionsråd, föredrar Socialdemokraternas förslag till budget och yrkar bifall till 
densamma. 
 
Johann Wolf (SD), oppositionsråd, föredrar Sverigedemokraternas mål och intentioner 2023–2026 
för Nynäshamns kommun och yrkar bifall till densamma, samt yrkar bifall till Alliansens tillika 
kommunstyrelsens förslag till budget. 
 
Lena Dafgård (SN) föredrar Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag till budget och yrkar 
bifall till densamma. 

Emma Solander (MP) föredrar Miljöpartiets förslag till budget och yrkar bifall till densamma. 

Bodil Ekholm (V) föredrar Vänsterpartiets förslag till budget och yrkar bifall till densamma. 

Ajournering klockan 16.00-16.15. 

Kommunfullmäktige fortsätter debattera budgetförslagen. Göran Bergander (S), Lena Dafgård (SN), 
Emma Solander (MP), Marcus Svinhufvud (M), Rebecca Ädel (-), Patrik Isestad (S), Gill Lagerberg 
(S), Mikael Persson (L), Tony Björklund (SD), Blanca Omana (S), Antonella Pirrone (KD), Roland 
Junerud (S), Lennart Thunqvist (MP), Ulla Johansson (S) och Ola Hägg (S) deltar i debatten. 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 17.56-18.40. 

Per Ranch (SN), Helen Sellström-Edberg (S), Maria Gard Günster (C), Håkan Svanberg (M), Bodil 
Ekholm (V), Mats Lindqvist (S) och Johann Wolf (SD) deltar i debatten. 

Yrkanden fortsättning 
Antonella Pirrone (KD), Maria Gard Günster (C), Håkan Svanberg (M) och Mikael Persson (L) yrkar 
bifall till Alliansens tillika kommunstyrelsens förslag till budget. 

Gill Lagerberg (S), Blanca Omana (S), Roland Junerud (S), Ulla Johansson (S), Helen Sellström-
Edberg (S), Göran Bergander (S), Ola Hägg (S) och Mats Lindqvist (S) yrkar bifall till 
Socialdemokraternas förslag till budget. 

Rebecca Ädel (-) och Tony Björklund (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas mål och intentioner 
2023–2026 för Nynäshamns kommun samt bifall till Alliansens tillika kommunstyrelsens förslag till 
budget. 

Per Ranch (SN) yrkar bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag till budget. 

Lennart Thunqvist (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till budget. 

Ajournering klockan 20.20-20.30. 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
 
Propositionsordning 1 
Bifall till Alliansens, Sverigedemokraternas, Socialdemokraternas, Sorundanet Nynäshamns 
kommunpartis och Miljöpartiets förslag till skattesats på 19,85 procent, tillika kommunstyrelsens 
förslag punkt 1. 
 
Eller bifall till Vänsterpartiets förslag till skattesats på 20,85 kr per skattekrona. 
 
Propositionsordning 2 
Bifall till Alliansens förslag till budget, tillika kommunstyrelsens förslag punkt 2–13 med de 
revideringar som beslutades av kommunstyrelsen 2022-12-01 § 271. 
 
Bifall till Socialdemokraternas förslag till budget. 
 
Bifall till Sorundanet Nynäshamns kommunpartis förslag till budget. 
 
Eller bifall till Miljöpartiets förslag till budget. 
 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
 
Proposition 1 
Bifalla Alliansens, Sverigedemokraternas, Socialdemokraternas, Sorundanet Nynäshamns 
kommunpartis och Miljöpartiets förslag till skattesats på 19,85 procent, tillika kommunstyrelsens 
förslag punkt 1. 
 
Proposition 2 
Bifalla Alliansens förslag till budget, tillika kommunstyrelsens förslag punkt 2–13 med de 
revideringar som beslutades av kommunstyrelsen 2022-12-01 § 271. 
 

Skickas till 
Akten  
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
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