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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: SBN 
Sammanträdesdatum: 2023-01-17 
Anslaget sätts upp: 2023-01-18             Anslaget tas ned: 2023-02-08 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Anneli Hallberg 

Plats och tid 
Landsort, 2023-01-17 kl. 10.00 – 12:00 

Beslutande 

Maria Gard Günster (C)  

Otto Svedenblad (M)  

Bodil Toll (M)  

Tobias Östring (L)  

Carl Marcus (SD) ersätter Christoffer Edman 
(SD) 

 

Tony Jakobsson (SD)  

Göran Bergander (S)  

Monica Andersson (S)  

Helen Sellström-Edberg (S)  

Lars Swärd (SN)  

Johan Forsberg (MP)  

Icke tjänstgörande ersättare 

Thomas Wanzelius (M)  

David Öberg (KD)  

Tomas Axelsson (SD)  

Yvonne Lundin (S)  

Mikael Dahlin (S)  

Kjell Eriksson (S)  

Emil Fernström (V)  

Paragrafer 
§§ 1-6 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2023-01-17 kl. 16:00 

Underskrifter 
 

_______________________ 

Maria Gard Günster (C) 

Ordförande 

______________________ 

Göran Bergander (S) 

Justerare 
 

 

____________________ 

Anneli Hallberg 

Sekreterare 
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Övriga deltagare 
Jenny Linné, förvaltningschef  

Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov  

Malin Qviberg, VA-chef  

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef  

Elin Fernström, gruppchef förvaltningsstaben  

Anna Fröström, controller Via Teams, §§ 1 

Anneli Hallberg, nämndsekreterare  
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Innehållsförteckning           

 Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

 § 1/23 Fastställande av dagordning 

 Kort presentation av ledamöter och ersättare 

 Beslutspunkter 

§ 2/23 Val av arbetsutskott 

§ 3/23 Undertecknande av handlingar - januari 2023 

§ 4/23 Kontaktpolitiker till och med 31 december 2023. 

 Informationsärenden 

§ 5/23 Allmän information om samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 6/23 Övriga frågor 
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Upprop och anmälningar av förhinder 

Christoffer Edman (SD) har anmält förhinder och ersätts av Carl Marcus (SD). 

Val av justerare  

Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.  
Justering beslutas till sammanträdesrum Landsort, 2023-01-17, kl.16:00 
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Sbn § 1/23 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
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Kort presentation av ledamöter och ersättare 
Alla förtroendevalda presenterar sig.  
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Sbn § 2/23 

Val av arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

2. till ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2023 utse Maria Gard Günster (C), Otto Svedenblad (M) och Göran Bergander (S). 

3. till personliga ersättare i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 - 
31 december 2023 utses David Öberg (KD) som personlig ersättare för Maria Gard Günster (C), 
Bodil Toll (M) till personlig ersättare för Otto Svedenblad (M) och Helen Sellström Edberg (S) till 
personlig ersättare för Göran Bergander (S). 

4. till ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2023 utse Maria Gard Günster (C). 

5. till förste vice ordförande samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 - 
31 december 2023 utse Otto Svedenblad (M). 

6. till andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 - 
31 december 2023 utse Göran Bergander (S). 

Ärendet 
Enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun skall ledamöter och 
ersättare i arbetsutskottet väljas av nämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som 
de invalts i nämnden. 

Arbetsutskottet ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter och antalet ersättare med högst det 
antal som motsvarar antalet ledamöter. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har hittills 
bestått av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott består av tre ordinarie 
ledamöter och tre ersättare. 

Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Maria Gard Günster (C), Otto Svedenblad (M) och Göran 
Bergander (S) till ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 
januari 2023 - 31 december 2023 

Maria Gard Günster (C) föreslår att utse David Öberg (KD) som personlig ersättare för Maria Gard 
Günster (C), Bodil Toll (M) till personlig ersättare för Otto Svedenblad (M) och Helen Sellström 
Edberg (S) till personlig ersättare för Göran Bergander (S) för perioden 1 januari 2023 - 31 
december 2023. 

Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Maria Gard Günster (C) till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023- 31 december 2023. 

Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Otto Svedenblad (M) till förste vice ordförande 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2023. 
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Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Göran Bergander (S) till andre vice ordförande 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2023.      
Bilaga A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten                                                                                                                      
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 3/23 SBN/2022/1763/008 

Undertecknande av handlingar - januari 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag. 

Ärendet 
För att kunna verkställa av samhällsbyggnadsnämnden redan fattade beslut behövs det regleras 
vem som får skriva under handlingar i nämndens namn. Detta kan gälla avtal, skrivelser eller andra 
handlingar inom myndighetens verksamhetsområde.  

Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår följande bestämmelser beträffande vilka som får skriva 
under handlingar:  

- Handlingar som krävs för att verkställa ett av redan samhällsbyggnadsnämnden eller dess 
arbetsutskott fattat beslut undertecknas av nämndens ordförande. Handlingar som ska 
undertecknas kan vara bland annat avtal och skrivelser samt övriga handlingar inom 
myndighetens verksamhetsområde.  

- Vid förhinder av samhällsbyggnadsnämndens ordförande sker underskrift av två av dessa 
funktioner: samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande, samhällsbyggnadsnämndens 
2:e vice ordförande, förvaltningschef samhällsbyggnad, avdelningschef för plan- och 
bygglov, VA- och renhållningschef eller stadsmiljöchef.  
 

Handlingar som beslutas med stöd av delegation av annan delegat än utskott undertecknas av 
delegaten. 
 
Är det på annat sätt reglerat hur en viss handling ska undertecknas skall den bestämmelsen gälla. 
Detta kan regleras i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning eller i fattat beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag. 
 

Yrkanden 
Otto Svedenblad yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten                                                                                                               
Kommunstyrelsen                                                                                               
Avdelningschefer samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Sbn § 4/23 SBN/2022/1777/008 

Kontaktpolitiker till och med 31 december 2023. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kontaktpolitiker fram till 31 december 2023 fördelas enligt 
nedan tabell: 
 

Avdelning Kontaktpolitiker 

Avdelningen för plan och bygglov 

Otto Svedenblad (M) 

Tobias Östring (L) 

Helen Sellström Edberg (S) 

VA-avdelningen 

Göran Bergander (S) 

Johan Forsberg (MP) 

Christoffer Edman (SD) 

Stadsmiljöavdelningen 

 Bodil Toll (M) 

Monica Andersson (S) 

Tony Jakobsson (SD) 

Lars Swärd (SN) 

 

Protokollsanteckning 
När förvaltningen skrev fram ärendet saknades representant för Sorundanet Nynäshamns 
kommunparti. Efter beslut i Kommunfullmäktige den 12 januari 2023, § 5 p. 1 har Lars Swärd (SN) 
valts till den vakanta positionen.  

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 22 mars 2022, § 79, Riktlinjer för 
samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet. Syftet med kontaktpolitikerverksamheten 
är att skapa dialog mellan förtroendevalda och nämndens verksamheter samt öka den 
förtroendevaldes kunskap och inblick i nämndens verksamhetsområden och ge de bättre 
förutsättningar att utforma riktlinjer och mål samt se kopplingar mellan beslut och resultat.  
 
Varje avdelning på samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas tre till fyra kontaktpolitiker under året. 
Ordförande har regelbunden kontakt med förvaltningschef och förvaltningsstab och dessa omfattas 
därför inte av uppdraget. 
 
Återrapportering sker via en gemensam skriftlig rapport, enligt en framtagen mall, som biläggs 
handlingarna till nämnden. Denna blankett ligger också till grund för arvode och rätten till ersättning 
för kontaktpolitikeruppdrag är max fem (5) timmar per år uppdelat på högst två besök. Under 
nämndsammanträdet görs en muntlig återrapportering under punkten Rapport från politiker. 
 
Kontaktpolitikerna väljs per mandatperiod. Den 15 september 2022, § 125 beslutade 
kommunfullmäktige att inrätta ett-åriga mandatperioder för de förtroendevalda i nämnderna. 
Kontaktpolitikerna väljs därför endast för ett år i taget.  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att kontaktpolitiker fram till 31 december 2023 fördelas enligt 
nedan tabell: 
 
 
 
 
 

Avdelning Kontaktpolitiker 

Avdelningen för plan och bygglov 

Bodil Toll (M) 

Tobias Östring (L) 

Helen Sellström Edberg (S) 

VA-avdelningen 

Göran Bergander (S) 

Johan Forsberg (MP) 

Christoffer Edman (SD) 

Stadsmiljöavdelningen 

Otto Svedenblad (M) 

Monica Andersson (S) 

Tony Jakobsson (SD) 

Vakant (SN) 

 

Yrkanden 
Maria Gard Günster (C) yrkar att Otto Svedenblad (M) och Bodil Toll (M) byter avdelning med 
varandra i uppdraget som kontaktpolitiker. 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall till Gard 
Günster (C) yrkande.  

Proposition 
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastställd propositionsordning och finner bifall för 
Gard Günster (C) yrkande.   

 

 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för samhällsbyggnadsnämndens kontaktpolitikerverksamhet, beslutad 22 mars 2022, § 79 
Mall för rapport vid kontaktpolitikerbesök 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöchefen 
Avdelningschefen för plan och bygglov 
VA- och renhållningschefen 
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Sbn § 5/23 

Allmän information om samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen  

Jenny Linné, förvaltningschef, Ida Olén, avdelningschef plan- och bygglov, Jesper Skoglund, 
stadsmiljöchef, Malin Qviberg, VA – och renhållningschef, Elin Fernström, gruppchef 
förvaltningsstaben och Anneli Hallberg, nämndsekreterare/utredare presenterar sig och informerar 
muntligt.  

Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda.   
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Sbn § 6/23  

Övriga frågor 
Göran Bergander (S) ställer en fråga om den sprängsten som placerats ut på parkeringsytan vid före 
detta Ankarets förskola, parkeringen vid kyrkan. Maria Gard Günster (C) tar med sig frågan till den 
politiska ledningen. Jesper Skoglund, stadsmiljöchef informerar om vem som har rådighet i frågan. 

Carl Marcus (SD) ställer en fråga gällande de två belysningsstolpar vid Alkärsplan mot Centralgatan 
som vart ur funktion under en längre tid. Jesper Skoglund, Stadsmiljöchef tar med sig frågan.  


