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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-10-27 
Anslaget sätts upp: 2022-11-02             Anslaget tas ned: 2022-11-24 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Nynäshamn, lokal: Mysingen. 2022-10-27 klockan 19.00-20.33. 
Ajournering 19.31-19.47 och 20.08-20.23. 

Beslutande 
Enligt förteckning  
   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  
 

 
  
 
 
  
 
 
 

Paragrafer 
§§ 146–148, 150–155. 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning, kommunhus B plan 1, 2022-11-01 klockan 16.00. 

Underskrifter 
 
 
 
 
Maria Gard Günster (C)     Fredrik Sönnergren (M)    
ålderspresident § 146–148 ordförande § 150–155 

 
 

 

Anders Karlsson (M)     Patrik Isestad (S) 
justerare      justerare 

 
 
 

Matilda Ekh 
sekreterare   
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Beslutande 
Patrik Isestad (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Rebecca Ädel (SD) 
Helen Sellström-Edberg (S) 
Jimmy Norell (M) tjänstgör istället för Aline Varre (M) 
Johann Wolf (SD) 
Ola Hägg (S) 
Lena Dafgård (SN) 
Tony Nicander (-) 
Anders Karlsson (M) 
Magnus Liljeström (S) tjänstgör istället för Amanda Hedström (S) 
Antonella Pirrone (KD) 
Tony Björklund (SD) 
Mikael Persson (L) 
Emma Solander (MP) 
Göran Bergander (S) 
Fredrik Sönnergren (M) 
Eva Wennerberg (C) tjänstgör istället för Peter Wennerberg (C) 
Blanca Omana (S) tjänstgör istället för Linda Walkeby (S) 
Björn Larsson (SD) 
Satu Goldbech (M) 
Daniel Jobark (S) 
Annie Östlingsson (M) 
Mats Engvall (SD) tjänstgör istället för Christoffer Edman (SD) 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) tjänstgör istället för Rolf Hofsten (PPiN) 
Per Ranch (SN) 
Bodil Ekholm (V) 
Janice Boije Junerud (S) 
Otto Svedenblad (M) 
Roland Junerud (S) 
Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Gill Lagerberg (S) 
Åsa Brodin (M) 
Sophia Stureson (L) 
Roger Almstedt (SD) 
Johan Forsman (S) 
Lennart Thunqvist (MP) 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Bodil Toll (M) 
Ulla Johansson (S) 
Maria Gard Günster (C) 
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Ej tjänstgörande ersättare 
Christina Sönnergren (M) 
Håkan Svanberg (M) 
Håkan Falk (M) 
Theresia Bergendahl (C) från och med klockan 19.31. 
Tobias Östring (L) 
Helena Göransson (L) 
David Öberg (KD) 
Pontus Platemark (S) 
Sozan Mikha (S) 
Mats Lindqvist (S) 
Susanne Wiik (S) 
Erika Nilsson (V) 
Bernt Månsson (V) 
Kerstin Andersson (MP) 
Bengt Holwaster (MP) 
Tobias Årnell (SD) 
Tony Jakobsson (SD) 
Thomas Söderström (PPiN) 
Irene Ångström (SN) 
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§ 146/22 

Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Upprop förrättas. 
 
Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 
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§ 147/22  

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

Ärendet 
Tillkännagivande av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 14 oktober 
2022. Kallelse utsändes till fullmäktiges ledamöter den 14 oktober 2022. Kallelse infördes i 
Nynäshamns Posten den 18 oktober 2022. 
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§ 148/22  

Justering av sammanträdets protokoll 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Karlsson (M) och Patrik Isestad (S) att tillsammans 
med ålderspresidenten (C) samt ordförande (M) justera sammanträdets protokoll på 
kansliavdelningen den 1 november 2022 klockan 16.00. 
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§ 150/22 KS/2022/0319/110 

Val av kommunfullmäktiges vice ordförande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Janice Boije Junerud (S) till kommunfullmäktiges vice 
ordförande för tiden till och med 2026-10-14. 

Ärendet 
I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun, 2 § anges följande: 
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 
ordförande samt en första och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. Val av presidium bör förrättas på kommunfullmäktiges första sammanträde efter 
genomfört val dock senast före december månads utgång.  
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.  
 
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 

Till fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter hör att  
1. Planera fullmäktiges arbete  
2. Hålla kontakter/avstämningar med kommunstyrelsen och övriga nämnder, parternas 

gruppledare, samt kommunens revisorer  
3. Representera kommunen vid representation och värdskap inom ramen för 

kommunfullmäktiges uppdrag, såsom mottagare av nya svenska medborgare den 6 
juni. 
 

Fullmäktiges presidium bestämmer själv sina arbetsformer.   

I arbetsordningen anges även i 39 och 40 § att presidiet bereder frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning samt att presidiet bereder revisorernas budget.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse en person av kommunfullmäktiges ledamöter till 
kommunfullmäktiges vice ordförande för tiden till och med 2026-10-14. 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) föreslår att Janice Boije Junerud (S) utses till kommunfullmäktiges vice ordförande 
för tiden till och med 2026-10-14.  

Skickas till 
Akten 
Troman 
Den valde 
HR 
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§ 151/22 KS/2022/0319/110 

Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Björn Larsson (SD) till kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande för tiden till och med 2026-10-14. 
 

Patrik Isestad (S), Helen Sellström-Edberg (S), Ola Hägg (S), Magnus Liljeström (S), Emma Solander 
(MP), Göran Bergander (S), Blanca Omana (S), Daniel Jobark (S), Bodil Ekholm (V), Janice Boije 
Junerud (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Johan Forsman (S), Lennart Thunqvist (MP) och 
Ulla Johansson (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun, 2 § anges följande: 
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en 
ordförande samt en första och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges 
presidium. Val av presidium bör förrättas på kommunfullmäktiges första sammanträde efter 
genomfört val dock senast före december månads utgång.  
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.  
 
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs. 

Till fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter hör att  
1. Planera fullmäktiges arbete  
2. Hålla kontakter/avstämningar med kommunstyrelsen och övriga nämnder, parternas 

gruppledare, samt kommunens revisorer  
3. Representera kommunen vid representation och värdskap inom ramen för 

kommunfullmäktiges uppdrag, såsom mottagare av nya svenska medborgare den 6 
juni. 
 

Fullmäktiges presidium bestämmer själv sina arbetsformer.   

I arbetsordningen anges även i 39 och 40 § att presidiet bereder frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning samt att presidiet bereder revisorernas budget.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse en person av kommunfullmäktiges ledamöter till 
kommunfullmäktiges andre vice ordförande för tiden till och med 2026-10-14. 

Yrkanden 
Johann Wolf (SD) föreslår att Björn Larsson (SD) utses till kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande för tiden till och med 2026-10-14. 

Skickas till 
Akten 
Troman  
HR 
Den valde 
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§ 152/22 KS/2022/0319/110 

Val av kommunfullmäktiges valberedning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till och med den 14 oktober 2026 utse följande 
valberedning: 
 
Ledamöter: 

1. Janice Boije Junerud (S) 
2. Agneta Tjärnhammar (M) 
3. Daniel Jobark (S) 
4. Sophia Stureson (L) 
5. Roger Almstedt (SD) 

 
Ersättare: 

1. Per Ranch (SN) 
2. Annie Östlingsson (M) 
3. Rolf Hofsten (PPiN) 
4. Olov Åkerman (KD) 
5. Christoffer Edman (SD) 

 
Ordförande: Agneta Tjärnhammar (M) 
Vice ordförande: Janice Boije Junerud (S) 

Ärendet 
I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun, 42 §, anges att på det första 
sammanträdet med nya fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden.  

Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer 
fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har 
valts att vara ledamöter.  

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 
med undantag av valen till fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som 
inte är ordförandeval.  

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. Valberedningen 
bestämmer själv sina arbetsformer. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till och med den 14 oktober 2026 utse följande 
valberedning: 
 
Ledamöter: 

1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 

 
 
 



 

PROTOKOLL Sida 10(18) 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  
2022-10-27  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ersättare: 
1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 

 
Ordförande: 
Vice ordförande: 
 

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) föreslår att Janice Boije Junerud (S) och Daniel Jobark (S) utses till ledamöter på 
plats 1 respektive 3, samt att Per Ranch (SN) och Rolf Hofsten (PPiN) utses till ersättare på plats 1 
respektive 3. Patrik Isestad (S) föreslår att Janice Boije Junerud (S) utses till vice ordförande. 

Marcus Svinhufvud (M) föreslår att Agneta Tjärnhammar (M) och Sophia Stureson (L) utses till 
ledamöter på plats 2 respektive 4, samt att Annie Östlingsson (M) och Olov Åkerman (KD) utses till 
ersättare på plats 2 respektive 4. Marcus Svinhufvud (M) föreslår att Agneta Tjärnhammar (M) utses 
till ordförande. 

Johann Wolf (SD) föreslår att Roger Almstedt (SD) utses till ledamot på plats 5 samt att Christoffer 
Edman (SD) utses till ersättare på plats 5. 

Skickas till 
Akten 
Troman 
De valda 
HR 
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§ 153/22 KS/2022/0319/110 

Val av kommunfullmäktiges arvodesberedning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till och med den 14 oktober 2026 utse följande 
arvodesberedning: 
 
Ledamöter: 

1. Christer Dahl (S) 
2. Håkan Svanberg (M) 
3. Ingrid Bergander (S) 
4. Peter Hellman (KD) 
5. Tony Björklund (SD) 

 
Ersättare: 

1. Mattias Delin (MP) 
2. Håkan Falk (M) 
3. Bernt Månsson (V) 
4. Sophia Stureson (L) 
5. Tony Jakobsson (SD) 

 
Ordförande: Håkan Svanberg (M) 
Vice ordförande: Christer Dahl (S) 
 

Ärendet 
I Arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun, 43 §, anges att på det första 
sammanträdet med nya fullmäktige väljer fullmäktige en arvodesberedning för den löpande 
mandatperioden.  

Arvodesberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna 
väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de 
har valts att vara ledamöter.  

Arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla fullmäktigeärenden avseende arvoden, 
pensioner eller andra förmåner till förtroendevalda.  

Arvodesberedningen ska i ärende om arvode, pension eller annan förmån till förtroendevald avge 
de yttranden som övriga kommunala organ kan begära. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta 
även ett annat val utan föregående beredning.  

Arvodesberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till och med den 14 oktober 2026 utse följande 
arvodesberedning: 
 
Ledamöter: 

1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 
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Ersättare: 
1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 

 
Ordförande: 
Vice ordförande: 
 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud (M) föreslår att Håkan Svanberg (M) och Peter Hellman (KD) utses till ledamot 
på plats 2 respektive 4, samt att Håkan Falk (M) och Sophia Stureson (L) utses till ersättare på plats 
2 respektive 4. Marcus Svinhufvud (M) föreslår att Håkan Svanberg (M) utses till ordförande. 

Patrik Isestad (S) föreslår att Christer Dahl (S) och Ingrid Bergander (S) utses till ledamöter på plats 
1 respektive 3, samt att Mattias Delin (MP) och Bernt Månsson (V) utses till ersättare på plats 1 
respektive 3. Patrik Isestad (S) föreslår att Christer Dahl (S) utses till vice ordförande. 

Johann Wolf (SD) föreslår att Tony Björklund (SD) utses till ledamot på plats 5 samt att Tony 
Jakobsson (SD) utses till ersättare på plats 5. 

Skickas till 
Akten 
Troman 
De valda 
HR 
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§ 154/22 KS/2022/0319/110 

Val av ledamöter, ersättare, vice ordföranden, oppositionsråd 
samt ordförande tillika kommunalråd i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2022-11-01 – 2026-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alternativ 1 i förvaltningens förslag till beslut, med 
följande ändring: 

1. kommunfullmäktige utser en förste vice ordförande och en andre vice ordförande, istället för 
endast en vice ordförande. 

2. kommunfullmäktige beslutar att utse ett kommunalråd i opposition med en uppdragsgrad på 
75 %.  

 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till kommunstyrelsen för perioden 1 november 2022 
till och med den 31 december 2026: 

3. Ledamöter: 
1. Patrik Isestad (S) 
2. Marcus Svinhufvud (M) 
3. Helen Sellström-Edberg (S) 
4. Bengt-Göran Pettersson (KD) 
5. Johann Wolf (SD) 
6. Göran Bergander (S) 
7. Mikael Persson (L) 
8. Lena Dafgård (SN) 
9. Emma Solander (MP) 
10. Patrik Appelkvist Larsson (C) 
11. Rebecca Ädel (SD) 

 
4. Ersättare: 

1. Monica Andersson (S) 
2. Håkan Svanberg (M) 
3. Magnus Liljeström (S) 
4. Bodil Toll (M) 
5. Roger Almstedt (SD) 
6. Per Ranch (SN) 
7. Åsa Brodin (M) 
8. Rolf Hofsten (PPiN) 
9. vakant (V) 
10. Otto Svedenblad (M) 
11. Tony Björklund (SD) 

 
5. Marcus Svinhufvud (M) till ordförande tillika kommunalråd. 
6. Mikael Persson (L) till förste vice ordförande. 
7. Patrik Isestad (S) andre vice ordförande tillika oppositionsråd. 
8. Johann Wolf (SD) till kommunalråd i opposition med en uppdragsgrad på 75 %. 

 
Patrik Isestad (S), Helen Sellström-Edberg (S), Ola Hägg (S), Lena Dafgård (SN), Magnus Liljeström 
(S), Emma Solander (MP), Göran Bergander (S), Blanca Omana (S), Daniel Jobark (S), Per Ranch 
(SN), Bodil Ekholm (V), Janice Boije Junerud (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Johan 
Forsman (S), Lennart Thunqvist (MP) och Ulla Johansson (S) deltar inte i beslutet beträffande 
beslutspunkt 2, att utse ett kommunalråd i opposition med en uppdragsgrad på 75 %. 
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Protokollsanteckning 
Uppdragsgraden för kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd, förste vice ordförande samt 
andre vice ordförande tillika oppositionsråd är fastställt i reglemente för ersättning till 
förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 

Ärendet 
Enligt 6 kap 18 § kommunallagen (2017:725) väljs ledamöterna i styrelsen för fyra år, räknat från 
och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. 
 
Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med det 
fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I 
ett sådant fall ska fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde. 
 
Har mandatperioden tidigarelagts kan fullmäktige förlänga den till det årsskifte som inträffar efter 
nästa allmänna val. Kommunstyrelsen som tillsätts efter det valet tillträder då enligt huvudregeln 
den 1 januari året efter valåret 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ett av följande två alternativ. 
 
Alternativ 1: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande till kommunstyrelsen för perioden 1 november 2022 
till och med den 31 december 2026: 

1. Ledamöter: 
1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 
6. .. 
7. .. 
8. .. 
9. .. 
10. .. 
11. .. 

 
2. Ersättare: 

1. .. 
2. .. 
3. .. 
4. .. 
5. .. 
6. .. 
7. .. 
8. .. 
9. .. 
10. .. 
11. .. 

 
3. Utse en person till ordförande tillika kommunalråd. 
4. Utse en person till vice ordförande. 
5. Utse en person till oppositionsråd.  
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Alternativ 2: 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. förlänga mandatperioden för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande – tillika 
kommunalråd, kommunstyrelsens vice ordförande – tillika kommunalråd, samt för 
oppositionsråd till och med den 31 december 2022. 

Yrkanden 
Marcus Svinhufvud (M) yrkar bifall till förslag 1 i tjänsteutlåtandet daterat 2022-10-12 med följande 
ändring:  
1. kommunfullmäktige utser en förste vice ordförande och en andre vice ordförande, istället för 
endast en vice ordförande. 
2. kommunfullmäktige beslutar att utse ett kommunalråd i opposition med en uppdragsgrad på 75 
%.  
 
Markus Svinhufvud (M) föreslår att Marcus Svinhufvud (M), Bengt-Göran Pettersson (KD), Mikael 
Persson (L) och Patrik Appelkvist Larsson (C) utses till ledamöter på plats 2, 4, 7 respektive 10. Som 
ersättare föreslås Håkan Svanberg (M), Bodil Toll (M), Åsa Brodin (M) samt Otto Svedenblad (M) på 
plats 2, 4, 7 samt 10. Marcus Svinhufvud (M) föreslår att Marcus Svinhufvud (M) utses till 
ordförande tillika kommunalråd och att Mikael Persson (L) utses till förste vice ordförande. 
 
Patrik Isestad (S) yrkar bifall till Marcus Svinhufvuds (M) förslag att utse Marcus Svinhufvud (M) till 
ordförande tillika kommunalråd samt Mikael Persson (L) till vice ordförande.  
 
Patrik Isestad (S) föreslår att Patrik Isestad (S), Helen Sellström-Edberg (S), Göran Bergander (S), 
Lena Dafgård (SN) samt Emma Solander (MP) utses till ledamöter på plats 1, 3, 6, 8 respektive 9. 
Som ersättare föreslås Monica Andersson (S), Magnus Liljeström (S), Per Ranch (SN) och Rolf 
Hofsten (PPiN) till plats 1, 3, 6 respektive 8. Plats 9 är för närvarande vakant (V). Patrik Isestad (S) 
föreslår att Patrik Isestad (S) utses till andre vice ordförande tillika oppositionsråd. 
 
Johann Wolf (SD) yrkar bifall Marcus Svinhufvuds (M) förslag samt föreslår att Johann Wolf (SD) och 
Rebecca Ädel (SD) utses till ledamot på plats 5 respektive 11, samt att Roger Almstedt (SD) och 
Tony Björklund (SD) utses till ersättare på plats 5 respektive 11. Johann Wolf (SD) föreslår att 
Johann Wolf (SD) utses till kommunalråd i opposition med en uppdragsgrad på 75 %.  
 
Ajournering klockan 20.08-20.23. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall eller avslag till förvaltningens förslag alternativ 1 med Marcus Svinhufvuds (M) ändring om 
att utse en förste och andra vice ordförande, istället för endast en vice ordförande. 
2. bifall eller avslag till Marcus Svinhufvuds (M) yrkande om att det ska utses ett kommunalråd i 
opposition med uppdragsgrad på 75 %. 
3. bifall eller avslag till att utse ledamöter till kommunstyrelsen i enlighet med Marcus Svinhufvuds 
(M), Patrik Isestads (S) och Johann Wolfs (SD) förslag. 
4. bifall eller avslag till att utse ersättare till kommunstyrelsen i enlighet med Marcus Svinhufvuds 
(M), Patrik Isestads (S) och Johann Wolfs (SD) förslag. 
5. Bifall eller avslag till att utse Marcus Svinhufvud (M) till ordförande tillika kommunalråd. 
6. Bifall eller avslag till att utse Mikael Person (L) till förste vice ordförande. 
7. Bifall eller avslag till att utse Patrik Isestad (S) till andre vice ordförande. 
8. Bifall eller avslag till att utse Johann Wolf (SD) till kommunalråd i opposition med en 
uppdragsgrad på 75 %. 
9. Bifall eller avslag till att utse Patrik Isestad (S) till oppositionsråd. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
1. bifalla förvaltningens förslag alternativ 1 med Marcus Svinhufvuds (M) ändring om att utse en 
förste och andra vice ordförande, istället för endast en vice ordförande. 
2. bifalla Marcus Svinhufvuds (M) yrkande om att utse ett kommunalråd i opposition med 
uppdragsgrad på 75 %. 
3. bifalla Marcus Svinhufvuds (M), Patrik Isestads (S) och Johann Wolfs (SD) förslag till ledamöter i 
kommunstyrelsen. 
4. bifalla Marcus Svinhufvuds (M), Patrik Isestads (S) och Johann Wolfs (SD) förslag till ersättare i 
kommunstyrelsen. 
5. utse Marcus Svinhufvud (M) till ordförande tillika kommunalråd. 
6. utse Mikael Person (L) till förste vice ordförande 
7. utse Patrik Isestad (S) till andre vice ordförande. 
8. utse Johann Wolf (SD) till kommunalråd i opposition med en uppdragsgrad på 75 %. 
9. utse Patrik Isestad (S) till oppositionsråd. 
 

Skickas till 
Akten 
De valda 
HR 
Troman 
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§ 155/22 KS/2022/0304/006 

Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2022 utgår och att sammanträdet 
den 10 november 2022 börjar klockan 19.00. 

2. om ny sammanträdesdag för kommunfullmäktige den 5 december 2022 klockan 19.00 i 
Folkets hus, Nynäshamn. Sammanträdet den 8 december 2022 börjar klockan 15.00 (mål 
och budget). 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2021, § 188, om att fastställa sammanträdesdagar 
för kommunfullmäktige år 2022. Kommunfullmäktige beslutade att fullmäktiges sammanträden 2022 
ska hållas följande dagar, budgetsammanträdet 10 november börjar klockan 15.00, övriga 
sammanträden börjar klockan 19.00: 
13 januari 
10 februari 
10 mars 
21 april, årsredovisning 
12 maj 
16 juni, budget 
15 september 
13 oktober, delårsbokslut 
27 oktober, nyvalda fullmäktige sammanträder 
9 november 
10 november, budget 
8 december, val av nämnder 
 
Den 11 september 2022 var det riksdags-, kommunal- och landstingsval i Sverige. Då valresultatet 
för Nynäshamns kommun inneburit en ändrad mandatfördelning behöver de politiska partierna 
förhandla fram en ny partisamverkan för att bilda majoritet i kommunfullmäktige. Då det är lämpligt 
att en eventuell ny politisk majoritet får vara delaktig i beredningen av budgeten för år 2023-2026 
anser kommunstyrelseförvaltningen att det finns behov av att skjuta på budgetsammanträdet till 
december 2022.  
 
Enligt 11 kap 10 § kommunallagen (2017:725) ska budgeten fastställas av fullmäktige före 
november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten 
fastställas av nyvalda fullmäktige. Enligt 11 kap 11 § kommunallagen anges även att om budgeten 
på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå 
fastställa skattesatsen före november månads utgång. Budgeten ska därefter fastställas före 
december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den 
som har bestämts tidigare. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022, § 101, att fastställa skattesatsen år 2023 till 19,85 
procent. Skattesatsen är därmed fastställd innan november månads utgång.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. att kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2022 utgår och att sammanträdet 
den 10 november 2022 börjar klockan 19.00. 
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2. om ny sammanträdesdag för kommunfullmäktige den 7 december 2022 klockan 19.00 i 
Folkets hus, Nynäshamn. Sammanträdet den 8 december 2022 börjar klockan 15.00 (mål 
och budget). 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. att kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november 2022 utgår och att sammanträdet 
den 10 november 2022 börjar klockan 19.00. 

2. om ny sammanträdesdag för kommunfullmäktige den 5 december 2022 klockan 19.00 i 
Folkets hus, Nynäshamn. Sammanträdet den 8 december 2022 börjar klockan 15.00 (mål 
och budget). 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Kommunsekreterare 
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