
 

PROTOKOLL Sida 1(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-12-05 
Anslaget sätts upp: 2022-12-08      Anslaget tas ned: 2022-12-30 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 

Underskrift         Utdragsbestyrkande 
       Matilda Ekh 

Plats och tid 
Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, 2022-12-05 klockan 19.00-21.40.
Ajournering klockan 20.23-20.45.

Beslutande 
Enligt förteckning

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 163–226

Justeringens plats och tid 
Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, 2022-12-08 klockan 14.00 

Underskrifter 

Fredrik Sönnergren (M) 
ordförande

Peter Wennerberg (C) Antonella Pirrone (KD) 
justerare justerare 

Matilda Ekh 
sekreterare 
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Underskrift Utdragsbestyrkande
Matilda Ekh



 

PROTOKOLL Sida 2(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Beslutande 
För § 178 redovisas tjänstgöring och jäv på sidan 23 i protokollet. 

Patrik Isestad (S) 
Marcus Svinhufvud (M) 
Rebecca Ädel (-) 
Helen Sellström-Edberg (S)
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) 
Agneta Tjärnhammar (M) tjänstgör istället för Satu Goldbech (M) 
Peter Wennerberg (C)
Daniel Jobark (S) 
Björn Larsson (SD)
Christina Sönnergren (M) tjänstgör istället för Annie Östlingsson (M) 
Janice Boije Junerud (S) 
Otto Svedenblad (M)
Christoffer Edman (SD) 
Rolf Hofsten (PPiN)
Irene Ångström (SN) tjänstgör istället för Per Ranch (SN) 
Bernt Månsson (V) tjänstgör istället för Bodil Ekholm (V)
Roland Junerud (S) 
Åsa Brodin (M) 
Gill Lagerberg (S)
Mats Engvall (SD) tjänstgör istället för Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Pontus Platemark (S) tjänstgör istället för Johan Forsman (S)
Bodil Toll (M) 
Sophia Stureson (L) 
Roger Almstedt (SD) 
Ulla Johansson (S)  
Lennart Thunqvist (MP) 
Jimmy Norell (M) 
Magnus Liljeström (S)
Maria Gard Günster (C)
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Svanberg (M) 
Håkan Falk (M) 
Jan-Erik Ljusberg (M)
Eva Wennerberg (C)
Tobias Östring (L)
Helena Göransson (L) 
Carina Kiejstut (KD) 
David Öberg (KD)
Sozan Mikha (S) 
Mats Lindqvist (S) 
Susanne Wiik (S)
Bengt Holwaster (MP)
Tobias Årnell (SD) 
Tony Jakobsson (SD)
Britt-Marie Jakobsson (PPiN) 
Thomas Söderström (PPiN)
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§ 162/22

Upprop och anmälningar om förhinder 
Upprop förrättas. 

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter. 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 4(83)

§ 162/22

Upprop och anmälningar om förhinder
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Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter.
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Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 163/22 

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 29 november 2022.

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 5(83)

§ 163/22

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 29 november 2022.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 164/22

Justering av sammanträdets protokoll 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Wennerberg (C) och Antonella Pirrone (KD) att 
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll i Folkets hus den 8 december 2022 
klockan 14.00. 
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§ 164/22

Justering av sammanträdets protokoll
Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Wennerberg (C) och Antonella Pirrone (KD) att
tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll i Folkets hus den 8 december 2022
klockan 14.00.
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PROTOKOLL Sida 7(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 165/22 KS/2022/0010/102 

Avsägelser 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga: 

1. Thomas Zallin (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendet 
KS/2022/0010/102-35 
Thomas Zallin (S) har den 1 december 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Akten 
HR 
Troman 
Länsstyrelsen 
Thomas Zallin 

Nynäshamns
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§ 165/22

Avsägelser
KS/2022/0010/102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga:

l. Thomas Zallin (S) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendet
KS/2022/00l 0/ l 02-35
Thomas Zallin (S) har den l december 2022 inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.

Skickas till
Akten
HR
Troman
Länsstyrelsen
Thomas Zallin

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 166/22

Valärenden 
Inga valärenden behandlades. 

Skickas till 
Akten 

Nynäshamns
kommun
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§ 166/22

Valärenden
Inga valärenden behandlades.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 9(83) 
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Sammanträdesdatum 
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 167/22

Revisorerna 
Revisorerna har ingen information att delge denna gång. 

Lena Dafgård (SN) informerar om att det varit svårt för de förtroendevalda att i det digitala 
systemet komma åt handlingar till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Detta problem 
har pågått i fyra år och de senaste sex veckorna har det varit stora problem. Lena Dafgård (SN) 
frågar revisorerna om de kommer undersöka vad de tekniska problemen gett för demokratiska 
svårigheter för ledamöter och ersättare i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

Ingen revisor var på plats under sammanträdet, frågan ställs därför till revisorerna genom 
expediering av denna paragraf. 

Skickas till 
Akten 
Revisorerna 
Lena Dafgård 
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frågar revisorerna om de kommer undersöka vad de tekniska problemen gett för demokratiska
svårigheter för ledamöter och ersättare i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Ingen revisor var på plats under sammanträdet, frågan ställs därför till revisorerna genom
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§ 168/22 KS/2022/0006/101 

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

Ärendet 
KS/2022/0363/060–1 
Patrik Isestad (S) har den 18 november 2022 inkommit med en motion om anläggande av mindre 
konstgräsplan på Ösmo idrottsplats. 

Skickas till 
Akten 

Nynäshamns
kommun
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§ 168/22

Inkomna ärenden
KS/2022/0006/101

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2022/0363/060-1
Patrik Isestad (S) har den 18 november 2022 inkommit med en motion om anläggande av mindre
konstgräsplan på Ösmo idrottsplats.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 169/22 KS/2022/0006/101 

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
KS/2019/0544/061–3 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 november 2022, § 249, beslutat att anta förvaltningens
yttrande som sitt eget och avslå medborgarförslaget om ett nytt övergångsställe på Utkiksvägen. 

KS/2020/0131/061–3 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 november 2022, § 250, beslutat att avslå 
medborgarförslaget om ombyggnad av cykelbanor längs Nynäsvägen. Nämnden beslutade även att 
ge förvaltningen i uppdrag att se till en bredare lösning av problemet med gång- och cykelbanorna 
efter Nynäsvägen från Lidl-rondellen upp till Kulturskolan där hänsyn också tas till farorna som 
uppstår vid övergångsställen och korsningar. 

KS/2022/0028/042–11 
EY har på uppdrag av revisorerna i överförmyndarnämndens medlemskommuner utfört en 
granskning av Södertörns överförmyndarverksamhet. Granskningen sänds till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

KS/2022/0008/102–33 
Länsstyrelsen i Stockholm har den 11 november 2022 beslutat om att utse Jimmy Norell (M) till ny 
ledamot istället för Aline Varre i kommunfullmäktige. Jan-Erik Ljusberg (M) har utsetts till ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Skickas till 
Akten 

Nynäshamns
kommun
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§ 169/22

Meddelanden
KS/2022/0006/101

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
KS/2019/0544/061-3
Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 november 2022, § 249, beslutat att anta förvaltningens
yttrande som sitt eget och avslå medborgarförslaget om ett nytt övergångsställe på Utkiksvägen.

KS/2020/0131/061-3
Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 november 2022, § 250, beslutat att avslå
medborgarförslaget om ombyggnad av cykelbanor längs Nynäsvägen. Nämnden beslutade även att
ge förvaltningen i uppdrag att se till en bredare lösning av problemet med gång- och cykelbanorna
efter Nynäsvägen från Lidi-rondellen upp till Kulturskolan där hänsyn också tas till farorna som
uppstår vid övergångsställen och korsningar.

KS/2022/0028/042-11
EYhar på uppdrag av revisorerna i överförmyndarnämndens medlemskommuner utfört en
granskning av Södertörns överförmyndarverksamhet. Granskningen sänds till kommunfullmäktige för
kännedom.

KS/2022/0008/102-33
Länsstyrelsen i Stockholm har den 11 november 2022 beslutat om att utse Jimmy Norell (M) till ny
ledamot istället för Aline Varre i kommunfullmäktige. Jan-Erik Ljusberg (M) har utsetts till ny
ersättare i kommunfullmäktige.

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 12(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 170/22 

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till 
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde 
får väckas, samt behandling av frågor 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. fråga angående försörjningsstöd anses som färdigbehandlad.

Ärendet 
KS/2022/0014/101–19 
Bernt Månsson (V) har den 1 december 2022 inkommit med en fråga gällande försörjningsstöd. 
Frågan är ställd till socialnämndens ordförande Antonella Pirrone (KD). 

Bernt Månsson (V) ställer den inlämnade frågan som Antonella Pirrone (KD) därefter besvarar. 

Skickas till 
Akten 
Bernt Månsson
Antonella Pirrone
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§ 170/22

Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till
kommunstyrelsens förvaltning före fullmäktiges sammanträde
får väckas, samt behandling av frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

l. fråga angående försörjningsstöd anses som färdigbehandlad.

Ärendet
KS/2022/0014/101-19
Bernt Månsson (V) har den l december 2022 inkommit med en fråga gällande försörjningsstöd.
Frågan är ställd till socialnämndens ordförande Antonella Pirrone (KD).

Bernt Månsson (V) ställer den inlämnade frågan som Antonella Pirrone (KD) därefter besvarar.

Skickas till
Akten
Bernt Månsson
Antonella Pirrone

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 171/22 KS/2022/0331/104 

Politiska sekreterare 2023–2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga kommunfullmäktiges beslut 2018-03-14 § 50, att gälla från 
1 januari 2023 till 31 december 2026. Finansiering av politiska sekreterare hanteras inom
kommunfullmäktiges budget. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A. 

Lena Dafgård (SN) och Irene Ångström (SN) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-14 § 50 att införa politiska sekreterare för att bistå 
förtroendevalda i Nynäshamns kommun under mandatperioden 2018–2022. Upplägget för de
politiska sekreterarna grundar sig i kommunstyrelseförvaltningens utredning om politiska sekreterare 
(KS/2017/0189/104–11). I detta ärende föreslås beslutet om politiska sekreterare förlängas från 1 
januari 2023 till 31 december 2026, detta på samma sätt som i kommunfullmäktiges beslut 2018-
03-14 § 50.

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunfullmäktiges beslut
2018-03-14 § 50, att gälla från 1 januari 2023 till 31 december 2026. Finansiering av politiska 
sekreterare hanteras inom kommunfullmäktiges budget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunfullmäktiges beslut
2018-03-14 § 50, att gälla från 1 januari 2023 till 31 december 2026. Finansiering av politiska 
sekreterare hanteras inom kommunfullmäktiges budget.

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

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

Skickas till 
Akten 
Gruppledare 

Nynäshamns
kommun
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§ 171/22

Politiska sekreterare 2023-2026

KS/2022/0331/104

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga kommunfullmäktiges beslut 2018-03-14 § 50, att gälla från
l januari 2023 till 31 december 2026. Finansiering av politiska sekreterare hanteras inom
kommunfullmäktiges budget.

Reservationer och särskilda yttranden
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga A.

Lena Dafgård (SN) och Irene Ångström (SN) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-14 § 50 att införa politiska sekreterare för att bistå
förtroendevalda i Nynäshamns kommun under mandatperioden 2018-2022. Upplägget för de
politiska sekreterarna grundar sig i kommunstyrelseförvaltningens utredning om politiska sekreterare
(KS/2017/0189/104-11). I detta ärende föreslås beslutet om politiska sekreterare förlängas från l
januari 2023 till 31 december 2026, detta på samma sätt som i kommunfullmäktiges beslut 2018-
03-14 § 50.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunfullmäktiges beslut
2018-03-14 § 50, att gälla från l januari 2023 till 31 december 2026. Finansiering av politiska
sekreterare hanteras inom kommunfullmäktiges budget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga kommunfullmäktiges beslut
2018-03-14 § 50, att gälla från l januari 2023 till 31 december 2026. Finansiering av politiska
sekreterare hanteras inom kommunfullmäktiges budget.

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

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

Skickas ti l l
Akten
Gruppledare

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-12-05

Särskilt yttrande § 171/22 Politiska sekreterare 2023-2026

Bakgrund
Inför förra valet 2018 framfördes ett förslag om att införa politiska sekreterare i Nynäshamns
kommun. Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti var från början försiktigt positiva till
förslaget och vi hade även ett eget förslag KS/2017/0189/104-8, i vilket vi ville minska antalet
arvoderade politikers engagemangsgrad till förmån för politiska sekreterare, för att bland
annat bryta den maktordning som har skapats, där den politiska ledningens resurser vida
överskrider den parlamentariska fördelningen.

Senare visade det sig dock att lönen skulle ha sin utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet och
att det inte skulle innebära någon minskning av de arvoderade posterna, som till exempel
kommunalråd och nämndordförande. Då ansåg vi att det blev helt fel av flera orsaker. En
orsak var att en lönemodell som följer löneutvecklingen för en riskdagsledamot kan inte vår
kommun påverka. En annan orsak var att riksdagsmannaarvodenas löneutveckling också
ifrågasatts generellt, eftersom den ofta är högre än på arbetsmarknaden i övrigt. En tredje
orsak var att vi bedömer att den föreslagna modellen är svår att förstå, både för oss politiker
och kommunens skattebetalare. Den är dessutom generös, något som kan bidra till ökat
“politikerförakt”.

Det är stor skillnad i ansvar om man är politisk sekreterare eller riksdagsledamot. De politiska
sekreterarna ska inte fatta beslut och ta ansvar, som till exempel de förtroendevalda ska. Det
blir därför helt absurt att ha så höga löner för en sekreterarfunktion.

Som enda parti röstade vi avslag 2018-03-14 till förslaget om att införa politiska sekreterare i
vår kommun och reserverade oss mot beslutet.

Förslag om förlängning utan utvärdering
Nu har det gått en mandatperiod och de politiska partierna i Nynäshamns kommun har haft
politiska sekreterare. Under denna mandatperiod har det varit totalt 450% (4,50
heltidstjänster) som politisk sekreterare. Nyligen tillsattes en utredning om att utvärdera
systemet med politiska sekreterare. Utredningen är bara påbörjad, men trots detta är
förslaget att fullmäktige nu ska fatta beslut om att fortsätta med politiska sekreretare hela den
nya mandatperioden 2023-2026, det vill säga i fyra år till.

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA
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Bilaga A



Det är en bra idé att utvärdera hur det har fungerat med politiska sekreterare under de här
fyra åren, men att fatta beslut om fyra år till utan att avvakta utredningens resultat anser vi
vara helt fel. På kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-17, § 283/22,  framförde vi ett
förslag om att förlängningen endast skulle gälla till 2024-12-31, det vill säga två år och att
eventuell förlängning därefter ska utgå från resultatet av utvärderingen av politiska
sekreterare. Detta förslag avslogs i kommunstyrelsen.

Eftersom de politiska sekreterarnas tjänstgöringsgrad baseras på antalet mandat i
fullmäktige, kommer partierna totalt ha rätt till 425% (4,25 heltidstjänster) under 2023-2026.
Riksdagsmannaarvodet är 71 500 kr/månad sedan januari 2022. Den totala kostnaden för
lön, PO (personalomkostander och övriga löneförmåner) etcetera exklusive kostnader för IT,
telefon och arbetsrum blir för närvarande: 223 597 kr/månad. För år 2023 blir det 2 683 164
kr/år (med reservation för höjningar då riksdagsmannarvodet räknas upp varje år).

Yrkande
Vi är inte beredda att fatta beslut om så här kostsamma utgifter för skattebetalarna utan att
åtminstone först ha utrett hur det har fungerat.

Vi yrkar därför avslag till kommunstyrelsen förslag till beslut att förlänga kommunfullmäktiges
beslut från 2018-03-14, § 50 till att även omfatta gälla från 1 januari 2023 till 31 december
2026.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen
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§ 172/22 KS/2022/0338/880 

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023–2024 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023–2024.

Ärendet 
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet. 
Kommunfullmäktige antog den 11 maj 2016 § 95 en biblioteksplan för åren 2016–2019. Planens 
giltighetstid har förlängts av kommunfullmäktige vid flera tillfällen, senast den 10 mars 2022 § 44 till
och med den 31 december 2022. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat kommunstyrelseförvaltningen om att kultur- och 
fritidsnämnden den 24 oktober 2022 kommer besluta att överlämna Biblioteksplan för Nynäshamns 
kommun 2023–2024 till kommunfullmäktige för antagande. Biblioteksplanen behöver antas av 
kommunfullmäktige innan årsskiftet då tidigare biblioteksplan upphör att gälla. Ärendet anses därför 
som brådskande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Nynäshamns 
kommun 2023–2024.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Nynäshamns 
kommun 2023–2024.

Skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Biblioteket 
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§ 172/22 KS/2022/0338/880

Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023-2024
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Nynäshamns kommun 2023-2024.

Ärendet
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun anta en plan för sin biblioteksverksamhet.
Kommunfullmäktige antog den 11 maj 2016 § 95 en biblioteksplan för åren 2016-2019. Planens
giltighetstid har förlängts av kommunfullmäktige vid flera tillfällen, senast den 10 mars 2022 § 44 till
och med den 31 december 2022.

Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat kommunstyrelseförvaltningen om att kultur- och
fritidsnämnden den 24 oktober 2022 kommer besluta att överlämna Biblioteksplan för Nynäshamns
kommun 2023-2024 till kommunfullmäktige för antagande. Biblioteksplanen behöver antas av
kommunfullmäktige innan årsskiftet då tidigare biblioteksplan upphör att gälla. Ärendet anses därför
som brådskande.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Nynäshamns
kommun 2023-2024.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Nynäshamns
kommun 2023-2024.

Skickas ti l l
Akten
Kultur- och fritidsnämnden
Biblioteket

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 173/22 KS/2017/0289/251 

Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26, Nynäshamns 
kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna undertecknat Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26, Nynäshamns kommun. 
 
Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera regleringen av de planerade bostädernas 
byggnadsarea från ett bestämt antal kvadratmeter per fastighet till en procentsats av fastighetens 
area. Anledningen till detta är för att möjliggöra en fastighetsreglering där fler bostadshus kan 
placeras inom samma fastighet.  
 
Gestaltningsbestämmelser för bostädernas tak och fasadkulörer utgår och ersätts med en ny 
gestaltningsbestämmelse för fasadkulörer. Kravet på friliggande bebyggelse utgår för tre av 
bostadskvarteren.  
 
Tillägg görs även till villkorsbestämmelse för bygglov för bostäder inom två kvarter som är beroende 
av bullerskydd från ett kvarter planlagt för handel, kontor, småindustri och lager. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna undertecknat Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26, Nynäshamns kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar för sin egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med punkt 1, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja 
exploateringsavtalet, inklusive bilagt avtal med Trafikverket avseende väg 545, och underteckna 
handlingar tillhörande ärendet.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna undertecknat Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26, Nynäshamns kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutade för sin egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med punkt 1, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja 
exploateringsavtalet, inklusive bilagt avtal med Trafikverket avseende väg 545, och underteckna 
handlingar tillhörande ärendet.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S), Maria Gard Günster (C) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Mark- och exploateringschef 
Planchef 
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§ 173/22 KS/2017/0289/251

Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26, Nynäshamns
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

l. godkänna undertecknat Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26, Nynäshamns kommun.

Bernt Månsson (V) deltar inte i beslutet.

Ärendet
Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera regleringen av de planerade bostädernas
byggnadsarea från ett bestämt antal kvadratmeter per fastighet till en procentsats av fastighetens
area. Anledningen till detta är för att möjliggöra en fastighetsreglering där fler bostadshus kan
placeras inom samma fastighet.

Gestaltningsbestämmelser för bostädernas tak och fasadkulörer utgår och ersätts med en ny
gestaltningsbestämmelse för fasadkulörer. Kravet på friliggande bebyggelse utgår för tre av
bostadskvarteren.

Tillägg görs även till villkorsbestämmelse för bygglov för bostäder inom två kvarter som är beroende
av bullerskydd från ett kvarter planlagt för handel, kontor, småindustri och lager.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

l. godkänna undertecknat Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26, Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen beslutar för sin egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med punkt l, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja
exploateringsavtalet, inklusive bilagt avtal med Trafikverket avseende väg 545, och underteckna
handlingar tillhörande ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

l. godkänna undertecknat Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26, Nynäshamns kommun.

Kommunstyrelsen beslutade för sin egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med punkt l, bemyndiga mark- och exploateringschefen att fullfölja
exploateringsavtalet, inklusive bilagt avtal med Trafikverket avseende väg 545, och underteckna
handlingar tillhörande ärendet.

Yrkanden
Göran Bergander (S), Maria Gard Gunster (C) och Lena Dafgård (SN) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Skickas till
Akten
SamhälIsbyggnadsförvaltningen
Mark- och exploateringschef
Planchef

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 174/22 KS/2016/0217/214 

Tilläggsavtal till exploateringsavtal - ansvar för utförande av 
södra allmänna platsen, Kullsta 2 m.fl. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl, Nynäshamns 
kommun. 

Ärendet 
I exploateringsavtalet anges att kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt 
drift och underhåll av allmänna platser inom exploateringsområdet. Exploatören ska bekosta 
upphandling, projektering, byggledning, kontroll, besiktning och utbyggnad av allmän plats inom 
planområdet. 
 
Den södra allmänna platsen består av anläggningar (bl.a. stödmurar, trappa och ramp) för att 
möjliggöra passage söder om bostadsområdet mellan Nynäsgårds station och Centralgatan. Den 
södra allmänna platsen ligger i direkt anslutning till det nya bostadsområdet i norr, spårområdet i 
väster samt branter i öster och söder. Det innebär att utbyggnaden av den södra allmänna platsen 
är beroende av passage genom exploatörens arbetsområde för bostadsbebyggelsen och kan således 
inte genomföras förrän det att bostadsområdet färdigställts till den grad att inhägnaden kan 
bortforslas. Vidare är den befintliga södra passagen delvis belägen inom exploatörens kvartersmark. 
Den befintliga södra passagen behöver stängas av under utbyggnaden av bostadsområdet i 
samband med att arbetsplatsen inhägnas och till dess att den södra allmänna platsen är färdigställd. 
 
Genom att låta exploatören genomföra utbyggnaden av den södra allmänna platsen kan detta ske i 
samband med utbyggnad av bostadsområdet. Den södra allmänna platsen kan då införlivas i 
arbetsområdet för bostadsproduktionen och tillåter samordning av markarbetena. Ett sådant 
förfarande möjliggör tidigare färdigställande av den södra allmänna platsen med kortare 
avstängning av passagen Centralgatan – Nynäsgårds station som följd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att 
1. godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl, Nynäshamns 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
1. godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Kullsta 2 m.fl, Nynäshamns 
kommun. 

Skickas till 
Akten 
Exploatören 
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§ 174/22 KS/2016/0217/214

Tilläggsavtal till exploateringsavtal - ansvar för utförande av
södra allmänna platsen, Kullsta 2 m.fl.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

l. godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Kulista 2 m.fl, Nynäshamns
kommun.

Ärendet
I exploateringsavtalet anges att kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt
drift och underhåll av allmänna platser inom exploateringsområdet. Exploatören ska bekosta
upphandling, projektering, byggledning, kontroll, besiktning och utbyggnad av allmän plats inom
planområdet.

Den södra allmänna platsen består av anläggningar (bl.a. stödmurar, trappa och ramp) för att
möjliggöra passage söder om bostadsområdet mellan Nynäsgårds station och Centralgatan. Den
södra allmänna platsen ligger i direkt anslutning till det nya bostadsområdet i norr, spårområdet i
väster samt branter i öster och söder. Det innebär att utbyggnaden av den södra allmänna platsen
är beroende av passage genom exploatörens arbetsområde för bostadsbebyggelsen och kan således
inte genomföras förrän det att bostadsområdet färdigställts till den grad att inhägnaden kan
bortforslas. Vidare är den befintliga södra passagen delvis belägen inom exploatörens kvartersmark.
Den befintliga södra passagen behöver stängas av under utbyggnaden av bostadsområdet i
samband med att arbetsplatsen inhägnas och till dess att den södra allmänna platsen är färdigställd.

Genom att låta exploatören genomföra utbyggnaden av den södra allmänna platsen kan detta ske i
samband med utbyggnad av bostadsområdet. Den södra allmänna platsen kan då införlivas i
arbetsområdet för bostadsproduktionen och tillåter samordning av markarbetena. Ett sådant
förfarande möjliggör tidigare färdigställande av den södra allmänna platsen med kortare
avstängning av passagen Centralgatan - Nynäsgårds station som följd.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att
l. godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Kulista 2 m.fl, Nynäshamns
kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
l. godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Kulista 2 m.fl, Nynäshamns
kommun.

Skickas till
Akten
Exploatören

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 175/22 KS/2021/0348/303 

Reviderat förslag till VA-plan, godkännande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet för att följande ska åtgärdas: 
1. att ÖP:n antas innan rubricerad VA-plan antas. 
2. att begränsningarna i rubricerad VA-plan ses över och åtgärdas. 
3. att en strategi med speciellt fokus på dricksvattenförsörjningen för vår kommuns landsbygder och 
småorter inarbetas. 
4. att exempel på moderna lokala VA-lösningar inarbetas. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B. 

Göran Bergander (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C. 

Ärendet 
Den nya VA-planen ersätter kommunens VA-plan som antogs av Kommunfullmäktige som en VA-
strategi 2012 och en VA-utvecklingsplan 2014. Den ersätter också Riktlinjer och krav för enskilt 
vatten och avlopp i Nynäshamns kommun från 2017. 
 
VA-planen var i huvudsak inriktad på fastigheter med enskilt/gemensamt VA. Strategin var att 
ansluta ungefär hälften av de fastigheter som har enskilt VA till kommunalt vatten och avlopp, cirka 
2500 fastigheter, under en femtonårsperiod. Genomförandet av VA-utbyggnadsplanen gick 
långsammare än planerat. Sedan VA-planens antagande har både kraven och förutsättningarna 
förändrats och under 2019 påbörjades arbetet med en översyn av VA-planen. 
 
I översynen av VA-planen har följande faktorer undersökts närmare 
• Konsekvenser med avseende på utbyggnad till Ekeby 
• Kostnader och tidsplan för fortsatt VA-utbyggnad 
• Ny översiktsplan och prognos för antal VA-anslutna och vattenförbrukning 
• Statens utredning om hållbara vattentjänster 
• Teknik för enskilt VA 
• Mer kunskap om grundvattensituationen i framför allt sydvästra skärgården 
• Ökad medvetenhet om klimat och naturresurshushållning 
• Nya detaljplaner inför VA-utbyggnad och huvudmannaskap på vägar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna VA-planen 
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringar som följer av VA-planen i lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna VA-planen 
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringar som följer av VA-planen i lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
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§ 175/22

Reviderat förslag till VA-plan, godkännande
KS/2021/0348/303

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet för att följande ska åtgärdas:
l. att ÖP:n antas innan rubricerad VA-plan antas.
2. att begränsningarna i rubricerad VA-plan ses över och åtgärdas.
3. att en strategi med speciellt fokus på dricksvattenförsörjningen för vår kommuns landsbygder och
småorter inarbetas.
4. att exempel på moderna lokala VA-lösningar inarbetas.

Reservationer och särskilda yttranden
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga B.

Göran Bergander (S) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga C.

Ärendet
Den nya VA-planen ersätter kommunens VA-plan som antogs av Kommunfullmäktige som en VA-
strategi 2012 och en VA-utvecklingsplan 2014. Den ersätter ocksJ Riktlinjer och krav för enskilt
vatten och avlopp i Nynäshamns kommun från 2017.

VA-planen var i huvudsak inriktad på fastigheter med enskilt/gemensamt VA. Strategin var att
ansluta ungefär hälften av de fastigheter som har enskilt VAtill kommunalt vatten och avlopp, cirka
2500 fastigheter, under en femtonårsperiod. Genomförandet av VA-utbyggnadsplanen gick
långsammare än planerat. Sedan VA-planens antagande har både kraven och förutsättningarna
förändrats och under 2019 påbörjades arbetet med en översyn av VA-planen.

I översynen av VA-planen har följande faktorer undersökts närmare
• Konsekvenser med avseende på utbyggnad till Ekeby
• Kostnader och tidsplan för fortsatt VA-utbyggnad
• Nyöversiktsplan och prognos för antal VA-anslutna och vattenförbrukning
• Statens utredning om hållbara vattentjänster
• Teknik för enskilt VA
• Mer kunskap om grundvattensituationen i framför allt sydvästra skärgården
• Ökad medvetenhet om klimat och naturresurshushållning
• Nya detaljplaner inför VA-utbyggnad och huvudmannaskap på vägar

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

l. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna VA-planen
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringar som följer av VA-planen i lokala

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att:

l. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna VA-planen
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändringar som följer av VA-planen i lokala

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 18(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) yrkar att ärendet ska återremitteras för att följande ska åtgärdas: 
1. att ÖP:n antas innan rubricerad VA-plan antas. 
2. att begränsningarna i rubricerad VA-plan ses över och åtgärdas. 
3. att en strategi med speciellt fokus på dricksvattenförsörjningen för vår kommuns landsbygder och 
småorter inarbetas. 
4. att exempel på moderna lokala VA-lösningar inarbetas. 
 
Göran Bergander (S), Bernt Månsson (V) och Lennart Thunqvist (MP) yrkar bifall till Lena Dafgårds 
(SN) återremissyrkande.  

Marcus Svinhufvud (M) och Maria Gard Günster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
Bifall till att ärendet avgöras ikväll eller bifall till att ärendet ska återremitteras. 
 
Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras ikväll ställs frågan om kommunfullmäktige 
kan besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras ikväll. 

Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Bifall till att ärendet avgöras ikväll ställs mot bifall till att ärendet ska återremitteras. Ja-röst för att 
ärendet ska avgöras ikväll och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster och 19 nej-röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att 
minoritetsåterremittera ärendet i enlighet med Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga D. 

Skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 18(83)

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) yrkar att ärendet ska återremitteras för att följande ska åtgärdas:
l. att ÖP:n antas innan rubricerad VA-plan antas.
2. att begränsningarna i rubricerad VA-plan ses över och åtgärdas.
3. att en strategi med speciellt fokus på dricksvattenförsörjningen för vår kommuns landsbygder och
småorter inarbetas.
4. att exempel på moderna lokala VA-lösningar inarbetas.

Göran Bergander (S), Bernt Månsson (V) och Lennart Thunqvist (MP) yrkar bifall till Lena Dafgårds
(SN) återremissyrkande.

Marcus Svinhufvud (M) och Maria Gard Gunster (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Bifall till att ärendet avgöras ikväll eller bifall till att ärendet ska återremitteras.

Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras ikväll ställs frågan om kommunfullmäktige
kan besluta att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras ikväll.

Omröstning begärd.

Omröstningsproposition
Bifall till att ärendet avgöras ikväll ställs mot bifall till att ärendet ska återremitteras. Ja-röst för att
ärendet ska avgöras ikväll och nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster och 19 nej-röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige beslutat att
minoritetsåterremittera ärendet i enlighet med Lena Dafgårds (SN) återremissyrkande.

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga D.

Skickas till
Akten
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-12-05

Särskilt yttrande rörande VA-plan för Nynäshamns kommun, ärende § 175/22

Bakgrund
Vår kommun är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med ett underskönt kulturlandskap klassat som
riksintresse och en vacker skärgård. Detta lockar många stadsbor som söker livskvalitet samtidigt som de kan
behålla sina arbeten i Stockholmsregionen. Pandemin tillsammans med den snabba implementeringen av digitala
möten och samarbetsformer förstärker efterfrågan på naturnära boende med hög livskvalitet. Sammantaget innebär
detta en möjlighet till ökad inflyttning i vår kommun vilket är positivt om nya etableringar och exploateringar sker
varsamt och i samklang med befintliga land- och vattenresurser, infrastruktur och bebyggelse.

Hur en kommun ska utvecklas när det gäller övergripande riktlinjer beskrivs i en översiktsplan, vanligen
benämnd ÖP. Vår kommuns nuvarande ÖP antogs av Kommunfullmäktige den 17 oktober 2012 och är i stort behov
av en uppdatering. En ny ÖP är ute på samråd där vår kommuns invånare ska vara delaktiga i den demokratiska
processen som leder fram till en ny ÖP.

Bedömning
Vi bedömer:

1. att en ÖP är överordnad en VA-plan varför det är viktigt att ÖP:n antas före VA-planen
2. att föreslagen VA-plan starkt begränsar möjligheterna till byggnation på våra landsbygder och därmed

begränsar möjligheterna för vår kommun att växa och utvecklas positivt
3. att föreslagen VA-plan saknar en strategi, speciellt med avseende på dricksvattenförsörjning, för lands-

bygderna och alla de småorter som finns i vår kommun. Det finns en stor risk att vår kommun föreläggs att
bygga ut kommunalt VA vilket innebär stora kostnader och höjningar av VA-taxan

4. att föreslagen VA-plan saknar ett resonemang kring moderna miljöeffektiva VA-lösningar som kan
implementeras snabbt och kostnadseffektivt och som därmed blir en viktig del i vår kommuns framtida
VA-hantering.

Yrkande
Utifrån ovanstående bakgrund yrkar vi på återremiss för att följande ska åtgärdas:

1. att ÖP:n antas innan rubricerad VA-plan antas
2. att begränsningarna i rubricerad VA-plan ses över och åtgärdas
3. att en strategi med speciellt fokus på dricksvattenförsörjningen för vår kommuns landsbygder och

småorter inarbetas
4. att exempel på moderna lokala VA-lösningar inarbetas

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Komunfullmäktige

Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50
www.sorundanet.se

Bilaga B



Nynäshamn, 2022-12-05 
Kommunfullmäktige 
Ärendenummer § 175/22 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige lämnar ett 
återemissyrkande/särskilt yttrande gällande VA-
planen.  

Vi anser att VA-planen skall behandlas efter Översiktsplanen och 
inte tvärtom.  
VA-planen har tagits fram innan översiktsplanen är behandlad, antagen och vunnit 
laga kraft. ÖP har varit ute på remiss där medborgarna fått lämna sin syn. Är det 
verkligen meningen att VA-planen ska lägga en utbyggnadspolicy för Nynäshamns 
kommun? 
Det är en fråga som skall beslutas i översiktsplanen. 

Länsstyrelsens beskrivning av kommunens skyldigheter när det 
gäller översiktsplanen.   
Översiktsplanen skall vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska 
utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela 
kommunen. Den skall också ge vägledning i hur den bebyggda miljön skall användas, 
utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen arbetas fram i en bred demokratisk process. Den skall sedan vara 
vägledande vid efterföljande detaljplanering, bygglov och andra myndigheters beslut. 

VA-planen innehåller omfattande synpunkter på hur Nynäshamns 
kommun ska växa och utvecklas. 
VA-planen uttrycker att det inte ska ske någon ny bebyggelse i kustnära områden 
(sid.27,38) och en mycket restriktiv hållning till förtätning i bevakningsområden 
(sid.39) VA-planen säger också nej till avsaltning av havsvatten (sid. 27) och uttalar 
att sådan kan vara ohälsosam (sid.36). 

Länsstyrelsens synpunkter på förslaget till VA-plan: 
Länsstyrelsen saknar uppgifter om kostnadsberäkning för den planerade utbyggnaden 
i de så kallade omvandlingsområden i den aktuella VA-planen, samt vilka 
anslutningskostnader som kan komma bli aktuella för fastighetsägarna. Då de 
områden som ska byggas ut med kommunalt VA har minskat drastiskt sedan 
föregående VA-plan 2014 bör kostnaderna bli betydligt lägre. 
Det framgår inte heller hur avvägningen av nyttor har vägts mot konsekvenser av det 
planerade VA-arbetet. Länsstyrelsen har även i tidigare yttranden för kommunens 
VA-strategi 2012 noterat att materialet skulle vinna på att kompletteras med en bättre 
samhällsekonomisk kalkyl (konsekvens- och nyttokalkyl).  

Bilaga C
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Länsstyrelsen lyfter också fram att det bara är ” 3 av 50 områden som bedöms ha 
behov av kommunalt VA, vilket är betydligt färre än i kommunens föregående VA-
planering där många av de så kallade bevakningsområdena ingick i 
utbyggnadsplanerna för kommunalt VA”. 
”Då VA-planen inte innehåller någon mer ingående beskrivning av hur de olika 
faktorerna viktats i prioriteringsmodellen kan Länsstyrelsen inte ta ställning till 
huruvida den är i överensstämmelse med bestämmelserna i LAV”.   
”Länsstyrelsen menar att samtliga de områden som prioriteras för allmänt VA ska 
anses ingå i kommunens skyldighet enligt 6§ LAV.” 
”Kommunen anger att det i bevakningsområden finns problematik med 
saltvatteninträngning som riskerar att förvärras vid överuttag samt att kommunen 
avser att verka för att komplettera dricksvattenförsörjningen genom att ordna en eller 
flera ”vattenkiosker” på det allmänna ledningsnätet. 
  
Enligt Länsstyrelsens bedömning talar detta för att det redan nu kan finnas 
behov av en kollektiv dricksvattenlösning  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddförbund anser att det är bäst med 
kommunalt VA ur miljösynpunkt. De pekar på rättspraxis.  
 
Vi bedömer utifrån de synpunkter som Länsstyrelsen och Södertörns miljö- 
och hälsoskyddsförbund lämnat att det finns en betydande risk att 
Nynäshamns kommun riskerar att få nya kostsamma förelägganden om 
utbyggnad av kommunalt VA enligt §6 LAV. Likt det som fastställt för Ekeby. 
 
Vi anser också att det är dags att utreda frågan om kollektiva 
dricksvattenlösningar för de delar av kommunen som finns listade som 
bevakningsområden. 
 
Länsstyrelsen lyfter också fram att VA-planen saknar dagvattenplan. Även 
detta är ett skäl för återremiss. 
Skrivningar om dagvatten saknas nästan helt, inte ens de obligatoriska skrivningarna i 
kommunerna om lokalt omhändertagande av dagvatten, att arbeta med 
genomsläppliga material och undvika hårdgjorda ytor, så att dagvattnet går ner i 
marken istället för att rinna bort, och att arbeta med dammar och dagvattenmagasin, 
finns med. Det anges i planen att dagvattenfrågan skall utredas. 
 
Istället finns ett ogenomtänkt förslag att lägga igen diken i syfte att låta 
vattnet stanna på platsen för att förstärka grundvattnet (sid.23) 
 

1. Hela landsbygden i Nynäshamn är full av diken. De är av central 
betydelse för den biologiska mångfalden. Landskapsarkitekten Ulla 
Bodorff brukade kalla diken för livets vagga. 

2. Kommunens alla vägföreningar och samfällighetsföreningar som sköter 
vägar är enligt lag skyldiga att hålla dikena i skick. Styrelseledamöterna 
arbetar med straffansvar. Dikena har en väsentlig betydelse för vägbanans 
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funktion. Att lägga igen diken och låta vattnet stanna på plats skulle 
riskera att underminera vägbanken. Dikena tar hand om enorma mängder 
snö på vintern. 

3. Vi har dåligt kustvatten till stor del beroende på att orenat dagvatten med 
föroreningar förs dit. Dagvattnet måste tas om hand så att det inte går ut 
orenat till hav och natur. 

 
Befolkningsprognos 
Förslaget till ny VA-plan hänvisar till ett beslut där kommunens 
befolkningstillväxt skall vara 1,2% över tid. I mål- och budgetdokumntet för 
2022 kan man läsa två scenarier när det gäller befolkningsutvecklingen fram till 
2030, ett huvudalternativ där befolkningen 2030 prognostiseras uppgå till 34 425 
invånare, och ett högre alternativ där ökningen efter 2021 blir 2,6% årligen, vilket 
ger en befolkning på ca. 37 500 invånare till 2030. 
Vi vill att planen kompletteras med en befolkning till så väl 2030 som till 2050 
efter det högre alternativet, detta för att kommunen skall kunna ha en beredskap 
för Va-systemens behov av kapacitetsuppbyggnad.      

 
Socialdemokraterna yrkar; 
 
Återremiss för att följande ska utredas; 
 

- Översiktsplanen ska beslutas innan VA-planen antas av fullmäktige. 
- Begränsningar i VA-planen ses över och åtgärder föreslås.  
- Strategin med speciellt fokus på dricksvattenförsörjning för vår kommuns 

landsbygder och småorter inarbetas.  
- Moderna lokala VA-lösningar inarbetas.  
- VA-planen kompletteras med en befolkningsprognos till så väl 2030 som till 

2050 efter det högre alternativet, detta för att kommunen skall kunna ha en 
beredskap för Va-systemens behov av kapacitetsuppbyggnad. 

- VA-planen kompletteras med dagvattenplan.  
- VA-planen kompletteras med en bättre samhällsekonomisk kalkyl 

(konsekvens- och nyttokalkyl samt hänsyn tas till kommunens 10-åriga 
investeringsplan). 

 
 
Socialdemokraterna i Nynäshamn  
 
 
 
 
  



Bilaga D Omröstningslista 
Reviderat förslag till VA-plan, godkännande. 

 Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende § 175 
 Ja Nej  Ja Nej Avstår 
Patrik Isestad (S) X    X  
Marcus Svinhufvud (M) X   X   
Rebecca Ädel (-) X   X   
Helen Sellström-Edberg (S) X    X  
Anders Karlsson (M) X   X   
Johann Wolf (SD) X   X   
Ola Hägg (S) X    X  
Lena Dafgård (SN) X    X  
Tony Nicander (-) X    X  
Fredrik Sönnergren (M) X   X   
Amanda Hedström (S)  X Blanca Omana (S)  X  
Antonella Pirrone (KD) X   X   
Tony Björklund (SD) X   X   
Mikael Persson (L) X   X   
Emma Solander (MP) X    X  
Göran Bergander (S) X    X  
Satu Goldbech (M)  X Agneta Tjärnhammar (M) X   
Peter Wennerberg (C) X   X   
Daniel Jobark (S) X    X  
Björn Larsson (SD) X   X   
Annie Östlingsson (M)  X Christina Sönnergren (M) X   
Janice Boije Junerud (S) X    X  
Otto Svedenblad (M) X   X   
Christoffer Edman (SD) X   X   
Rolf Hofsten (PPiN) X    X  
Per Ranch (SN)  X Irene Ångström (SN)  X  
Bodil Ekholm (V)  X Bernt Månsson (V)  X  
Roland Junerud (S) X    X  
Åsa Brodin (M) X   X   
Gill Lagerberg (S) X    X  
Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD)  X Mats Engvall (SD) X   
Bengt-Göran Pettersson (KD) X   X   
Johan Forsman (S)  X Pontus Platemark (S)  X  
Bodil Toll (M) X   X   
Sophia Stureson (L) X   X   
Roger Almstedt (SD) X   X   
Ulla Johansson (S) X    X  
Lennart Thunqvist (MP) X    X  
Jimmy Norell (M) X   X   
Magnus Liljeström (S) X    X  
Maria Gard Günster (C) X   X   
Totalt 41 tjänstgörande ledamöter 22 19 
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§ 176/22 KS/2021/0500/003 

Ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda i 
Nynäshamns kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun (bilaga 1 till 
arvodesberedningens protokoll). 

2. reglementet träder i kraft 1 januari 2023 och ersätter då gällande reglemente för ersättning 
till förtroendevalda. 

 
Patrik Isestad (S), Helen Sellström-Edberg (S), Ola Hägg (S), Blanca Omana (S), Göran Bergander 
(S), Daniel Jobark (S), Janice Boije Junerud (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Pontus 
Platemark (S), Ulla Johansson (S) och Magnus Liljeström (S) deltar inte i beslutet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E. 

Lena Dafgård (SN), Emma Solander (MP), Irene Ångström (SN), Bernt Månsson (V) och Lennart 
Thunqvist (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges arvodesberedning föreslår i beslut den 17 november 2022 § 2 
kommunfullmäktige att anta ett reviderat reglemente för ersättning till förtroendevalda. 
Arvodesberedningen föreslår att det nya reglementet ska träda i kraft den 1 januari 2023 och då 
ersätta det nu gällande reglementet. 
 
Enligt 5 kap. 28 § Kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen alltid ges tillfälle att yttra sig i 
ett ärende som har beretts av en fullmäktigeberedning. Det är arvodesberedningen som enligt § 43 i 
kommunfullmäktiges arbetsordning ska lägga fram förslag till beslut i nu aktuellt ärende. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen har inget att erinra mot arvodesberedningens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag till beslut 
Arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun (bilaga 1 till 
arvodesberedningens protokoll). 

2. reglementet träder i kraft 1 januari 2023 och ersätter då gällande reglemente för ersättning 
till förtroendevalda.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige besluta att: 

1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun (bilaga 1 till 
arvodesberedningens protokoll). 

2. reglementet träder i kraft 1 januari 2023 och ersätter då gällande reglemente för ersättning 
till förtroendevalda. 

 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05
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§ 176/22 KS/2021/0500/003

Ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda i
Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

l. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun (bilaga l till
arvodesberedningens protokoll).

2. reglementet träder i kraft l januari 2023 och ersätter då gällande reglemente för ersättning
till förtroendevalda.

Patrik Isestad (S), Helen Sellström-Edberg (S), Ola Hägg (S), Blanca Omana (S), Göran Bergander
(S), Daniel Jobark (S), Janice Boije Junerud (S), Roland Junerud (S), Gill Lagerberg (S), Pontus
Platemark (S), Ulla Johansson (S) och Magnus Liljeström (S) deltar inte i beslutet.

Reservationer och särskilda yttranden
Lena Dafgård (SN) lämnar in ett särskilt yttrande som biläggs protokollet som bilaga E.

Lena Dafgård (SN), Emma Selander (MP), Irene Ångström (SN), Bernt Månsson (V) och Lennart
Thunqvist (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
Kommunfullmäktiges arvodesberedning föreslår i beslut den 17 november 2022 § 2
kommunfullmäktige att anta ett reviderat reglemente för ersättning till förtroendevalda.
Arvodesberedningen föreslår att det nya reglementet ska träda i kraft den l januari 2023 och då
ersätta det nu gällande reglementet.

Enligt 5 kap. 28 § Kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen alltid ges tillfälle att yttra sig i
ett ärende som har beretts av en fullmäktigeberedning. Det är arvodesberedningen som enligt§ 43 i
kommunfullmäktiges arbetsordning ska lägga fram förslag till beslut i nu aktuellt ärende.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Förvaltningen har inget att erinra mot arvodesberedningens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges arvodesberednings förslag ti l l beslut
Arvodesberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

l. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun (bilaga l till
arvodesberedningens protokoll).

2. reglementet träder i kraft l januari 2023 och ersätter då gällande reglemente för ersättning
till förtroendevalda.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige besluta att:

l. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun (bilaga l till
arvodesberedningens protokoll).

2. reglementet träder i kraft l januari 2023 och ersätter då gällande reglemente för ersättning
till förtroendevalda.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 20(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Emma Solander (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att det ska utredas hur mycket 
kommunen ska spara om de anställda politikernas förtroendevaldas löner och arvoden tillfälligt 
sänks med 20 %. Yrkandet lämnades in skriftligt och biläggs protokollet som bilaga F. 

Mikael Persson (L) och Johann Wolf (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras ikväll eller bifall till att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
Emma Solanders (MP) återremissyrkande. 
2. bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att: 
1. ärendet ska avgöras ikväll. 
2. bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärd. 

Omröstningsproposition 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot avslag. Ja-röst för bifall och nej-röst för 
avslag. 

Omröstningsresultat 
Med 22 ja-röster, 6 nej-röster och 13 avstående röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige 
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga G. 

Skickas till 
Akten 
HR 
Samtliga nämnder och dess nämndsekreterare 
  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 20(83)

Yrkanden
Lena Dafgård (SN) och Bernt Månsson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Emma Selander (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att det ska utredas hur mycket
kommunen ska spara om de anställda politikernas förtroendevaldas löner och arvoden tillfälligt
sänks med 20 %. Yrkandet lämnades in skriftligt och biläggs protokollet som bilaga F.

Mikael Persson (L) och Johann Wolf (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
l. bifall till att ärendet ska avgöras ikväll eller bifall till att ärendet ska återremitteras i enlighet med
Emma Solanders (MP) återremissyrkande.
2. bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutar att:
l. ärendet ska avgöras ikväll.
2. bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärd.

Omröstningsproposition
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot avslag. Ja-röst för bifall och nej-röst för
avslag.

Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster, 6 nej-röster och 13 avstående röster finner ordförande (M) att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstningslistan biläggs protokollet som bilaga G.

Skickas till
Akten
HR
Samtliga nämnder och dess nämndsekreterare

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby  2022-12-05

Särskilt yttrande Ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda i
Nynäshamns kommun, § 176/22

Bakgrund
Enligt kommunallagen, ska den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid
eller betydande del av heltid ha titeln kommunalråd alternativt oppositionsråd. Hur mycket
som är betydande del av heltid har inte definierats i kommunallagen.

Sedan förra valet 2018, när Alliansen tog över den politiska ledningen, har uppdragsgraden1

för årsarvoderade förtroendevalda utökats, vilket också har inneburit att antalet kommunalråd
har blivit fler. Dessutom har en helt ny nämnd skapats, Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden med ytterligare en förvaltning och en förvaltningschef. Detta
innebär ökade politiska kostnader för ordförande tillika kommunalråd i den nya nämnden
samt förhöjt sammanträdesarvode (200%) till vice och andre vice ordförande.

Till Kommunfullmäktige 2021-09-16, § 147, kom ett nytt förslag beträffande höjningar av
aktivitetsgrader, trots att en del omfördelningar mellan nämnder hade skett, så att vissa
nämnder hade fått minskat ansvarsområde, inte minst sedan en helt ny nämnd hade
inrättats.

Vi anser att det är mycket viktigt att det råder jämförbara förhållanden inom politiken och i
samhället i övrigt. Hela idén med att merparten av de förtroendevalda i en kommun ska vara
fritidspolitiker bygger på att man ska ha nära anknytning och därmed ha god insyn i och
förståelse för kommuninvånarnas situation. Vi anser att omorganiseringen av
ansvarsområden från en nämnd till en annan också ska avspeglas i uppdragsgraden. Om en
nämnd övertar ansvar, bör ordföranden i den nämnden få ökad uppdragsgrad. Om en annan
nämnd inte längre har ansvar för ett eller flera områden, bör också ordförandes uppdragsgrad
minskas i motsvarande omfattning kopplat till nämndens budgetram. I samhället i övrigt är det
mycket ovanligt att en medarbetare som plötsligt får mindre ansvar och mindre att göra
samtidigt får högre lön. Enligt vår uppfattning borde det vara samma uppdragsgrad totalt med
alla nämnderna ihopslagna, eftersom det totala politiska arbetet inte har förändrats i och med
att den nya nämnden Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden bildades och
omfördelningarna mellan nämnderna skedde.

1 Tidigare kallades detta engagemangsgrad.
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Rimligtvis bör det innebära mer arbete och större ansvar om en nämnd har en högre
budgetram på ca 640 miljoner jämfört med en budgetram på omkring 70 miljoner. Enligt det
reglemente som gäller nu, så är det inte någon skillnad i uppdragsgraden i förhållande till
budgetramen. Alla nämndordföranden har 80% uppdragsgrad utom Kommunstyrelsens
ordförande som har 100% och Kultur- och fritidsnämndens ordförande som har 20%.
Samhällsbyggnadsnämnden har ca 70 miljoner i budgetram och ordförande har lika hög
uppdragsgrad, 80%, som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden,
som har budgetramar på ca 640 miljoner/nämnd.

Ytterligare utökningar i det nya förslaget
Det är fullmäktiges Arvodesberedning som lägger fram förslag om revidering av ersättning till
de förtroendevalda i Nynäshamns kommun. En del partier med mandat i fullmäktige saknar
representation i Arvodesberedningen. Det är också svårt att få insyn i besluten i
Arvodesberedningen, eftersom Arvodesberedningens protokoll och dagordningar saknas på
vår kommuns hemsida. För att få tillgång till protokoll, måste man begära det från
Kommunstyrelseförvaltningen.

I det nya förslaget till ersättning från Arvodesberedningen, föreslås att Kultur- och
fritidsnämndens ordförande ska få dubbel uppdragsgrad från 20% till 40% med en budget på
cirka 60 miljoner. Av förslaget framgår också, liksom tidigare, att väsentlig del av heltid har
definierats som 40% av heltid, men i kommunallagen är detta inte definierat.

På grund av Alliansens svaga valresultat måste de ha stöd av ett eller flera andra partier för
att få igenom sina förslag. Därför har Alliansen drivit igenom att ett oppositionsråd från
Sverigedemokraterna ska inrättas på 75% uppdragsgrad av ett riksdagsmannaarvode på
71 500 (sedan 1 januari 2022). Sedan tidigare finns det ett oppositionsråd från
Socialdemokraterna på 90% uppdragsgrad. Det är därför intressant att Sverigedemokraterna
har fått just ett oppositionsråd, om man tittar på de uppdragsbeskrivningar för oppositionsråd
som finns.

Ett exempel är i Håbo kommun: “Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och
skall vara demokratins kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de
demokratiska spelreglerna.” I Karlstads kommun beskrivs rollen för oppositionsråd på2

följande sätt: “Oppositionsråd är en inofficell titel för ett kommunalråd i Sverige som
representerar den politiska oppositionen. Oppositionsrådet är ofta vice ordförande i
kommunstyrelsen. … Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska
oppositionen insyn och goda arbetsmöjligheter, således företräder denne inte bara sitt eget
parti utan samtliga oppsitionspartier i sin roll som oppositionsråd.”3

Beredning av förslaget i Kommunstyrelsen
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti deltog inte i beslutet om det nya förslaget
beträffande ersättningar för förtroendevalda på Kommunstyrelsen 2022-12-01. Detta berodde
på att vi fick ta del av förslaget först kl. 15:00 dagen innan beslut skulle tas kl. 09:00 på grund
av tekniska problem med att logga in för att komma åt att läsa handlingarna. Dessa problem
har funnits i fyra år och särskilt problematiskt har det nu igen varit de senaste sex veckorna.
Vi yrkade därför på bordläggning, så att alla ledamöter skulle få samma möjligheter att läsa
igenom handlingarna, ta ställning till förslaget och diskutera med sina medlemmar. Detta
avslogs med hänvisning till att ärendet kommer upp i fullmäktige, trots att det enligt 5 kap. 28

3 https://www.karlstadpartiet.se/interpellationer/vilken-ar-oppositionsradets-roll/

2

https://www.habo.se/download/18.64d96d16928d71f6bdbfea/1551861020260/Uppdragsbeskrivning%20f%C3%B6r%20kommunalr%C3%A5d%20
oppositionsr%C3%A5d%20och%20gruppledare.pdf
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§ Kommunallagen (2017:725) står att Kommunstyrelsen alltid ska ges tillfälle att yttra sig i ett
ärende som har beretts av en fullmäktigeberedning. Det är Arvodesberedningen som enligt §
43 i Kommunfullmäktiges arbetsordning ska lägga fram förslag till beslut i aktuellt ärende.

Kostnadskalkyl saknas
Vi saknar en kostnadskalkyl i beslutsunderlaget, men vi beräknar att bara det extra
oppositionsrådet med 75% uppdragsgrad kommer att ge kostnader på cirka en miljon extra
årligen. Sedan tillkommer också en ökning av uppdragsgraden för Kultur- och
fritidsnämndens ordförande på 20%.

Yrkande
Det är svåra tider nu för många av vår kommuns skattebetalare. Även kommunen måste dra i
svångremmen och flera partier ett minusresultat i sina budgetar för 2023. Att i detta läge
ytterligare öka ersättningarna och årsarvoderingarna för politiker samtidigt som många
kommuninvånare har svårt att få ekonomin att gå ihop, kan vi inte ställa oss bakom.

Vi yrkar därför avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut att:
1. anta Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun (bilaga 1

till arvodesberedningens protokoll).
2. reglementet träder i kraft den 1 januari 2023 och ersätter då gällande reglemente för

ersättning till förtroendevalda.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen
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Bilaga G Omröstningslista 
Ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 

Närvaro Tjänstgörande ersättare   Ärende § 176 
Ja Nej Ja Nej Avstår 

Patrik Isestad (S) X X 
Marcus Svinhufvud (M) X X 
Rebecca Ädel (-) X X 
Helen Sellström-Edberg (S) X X 
Anders Karlsson (M) X X 
Johann Wolf (SD) X X 
Ola Hägg (S) X X 
Lena Dafgård (SN) X X 
Tony Nicander (-) X X 
Fredrik Sönnergren (M) X X 
Amanda Hedström (S) X Blanca Omana (S) X 
Antonella Pirrone (KD) X X 
Tony Björklund (SD) X X 
Mikael Persson (L) X X 
Emma Solander (MP) X X 
Göran Bergander (S) X X 
Satu Goldbech (M) X Agneta Tjärnhammar (M) X 
Peter Wennerberg (C) X X 
Daniel Jobark (S) X X 
Björn Larsson (SD) X X 
Annie Östlingsson (M) X Christina Sönnergren (M) X 
Janice Boije Junerud (S) X X 
Otto Svedenblad (M) X X 
Christoffer Edman (SD) X X 
Rolf Hofsten (PPiN) X X 
Per Ranch (SN) X Irene Ångström (SN) X 
Bodil Ekholm (V) X Bernt Månsson (V) X 
Roland Junerud (S) X X 
Åsa Brodin (M) X X 
Gill Lagerberg (S) X X 
Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD) X Mats Engvall (SD) X 
Bengt-Göran Pettersson (KD) X X 
Johan Forsman (S) X Pontus Platemark (S) X 
Bodil Toll (M) X X 
Sophia Stureson (L) X X 
Roger Almstedt (SD) X X 
Ulla Johansson (S) X X 
Lennart Thunqvist (MP) X X 
Jimmy Norell (M) X X 
Magnus Liljeström (S) X X 
Maria Gard Günster (C) X X 
Totalt 41 tjänstgörande ledamöter 22 6 13 
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    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 177/22 KS/2022/0319/110 

Turordning för ersättares tjänstgöring 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser ska tjänstgöra i följande ordning 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 
 

1. Ersättare som tillhör samma parti som frånvarande ledamot i den ordning de upptagits i 
protokollet över valet. 
 

2.  
För ledamot tillhörande  
nedanstående parti 

Ersättare tillhörande annat parti i följande ordning och i den 
ordning de upptagits i protokollet över valet: 

(M) KD, L, C, SD, V, PPiN, MP, SN, S  
(C) M, KD, L, PPiN, S, MP, V, SN, SD 
(L) M, C, KD, MP, V, PPiN, SD, SN, S 
(KD) M, C, L, SD, V, PPiN, SN, MP, S 
(SD) M, KD, C, L, PPiN, SN, S, MP, V  
(S) SN, MP, V, PPiN, C, L, KD, M, SD  
(V) S, MP, PPiN, SN, L, C, KD, M, SD 
(MP) S, SN, V, PPiN, C, L, KD, M, SD 
(SN) S, PPiN, MP, V, C, KD, M, L, SD 
(PPiN) MP, SN, S, V, L, C, KD, M, SD 

 
3. Vid tillämpning av bestämmelserna i kommunens reglemente om ersättares tjänstgöring 

tillhör ledamöter och ersättare som representerar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna den politiska majoriteten. 

Ärendet 
Om ersättarna inte väljs proportionellt ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra, 
kommunallagen 6 kap § 16. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser ska tjänstgöra i följande ordning 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 
 

1. Ersättare som tillhör samma parti som frånvarande ledamot i den ordning de upptagits i 
protokollet över valet. 
 

2.  
För ledamot tillhörande  
nedanstående parti 

Ersättare tillhörande annat parti i följande ordning och i den 
ordning de upptagits i protokollet över valet: 

(M) KD, L, C, SD, V, PPiN, MP, SN, S  
(C) M, KD, L, PPiN, V, MP, SN, SD, S 
(L) M, C, KD, MP, V, PPiN, SD, SN, S 
(KD) M, C, L, SD, V, PPiN, SN, MP, S 
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§ 177/22

Turordning för ersättares tjänstgöring

KS/2022/0319/110

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser ska tjänstgöra i följande ordning
från och med den l januari 2023 till och med den 31 december 2026:

l. Ersättare som tillhör samma parti som frånvarande ledamot i den ordning de upptagits i
protokollet över valet.

2.
För ledamot tillhörande Ersättare tillhörande annat parti i följande ordning och i den
nedanstående parti ordning de upptagits i protokollet över valet:
(M) KD, L, C, SD, V, PPiN, MP, SN, S
(C) M, KD, L, PPiN, S, MP, V, SN, SD
(L) M, C, KD, MP, V, PPiN, SD, SN, S
(KD) M, C, L, SD, V, PPiN, SN, MP, S
(SD) M, KD, C, L, PPiN, SN, S, MP, V
(S) SN, MP, V, PPiN, C, L, KD, M, SD
(V) S, MP, PPiN, SN, L, C, KD, M, SD
(MP) S, SN, V, PPiN, C, L, KD, M, SD
(SN) S, PPiN, MP, V, C, KD, M, L, SD
(PPiN) MP,SN,S,V, L,C, KD,M,SD

3. Vid tillämpning av bestämmelserna i kommunens reglemente om ersättares tjänstgöring
tillhör ledamöter och ersättare som representerar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna den politiska majoriteten.

Ärendet
Om ersättarna inte väljs proportionellt ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra,
kommunallagen 6 kap § 16.

Förvaltningens förslag ti l l beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser ska tjänstgöra i följande ordning
från och med den l januari 2023 till och med den 31 december 2026:

l. Ersättare som tillhör samma parti som frånvarande ledamot i den ordning de upptagits i
protokollet över valet.

2.
För ledamot tillhörande Ersättare tillhörande annat parti i följande ordning och i den
nedanstående parti ordning de upptagits i protokollet över valet:
(M) KD, L, C, SD, V, PPiN, MP, SN, S
(C) M, KD, L, PPiN, V, MP, SN, SD, S
(L) M, C, KD, MP, V, PPiN, SD, SN, S
(KD) M, C, L, SD, V, PPiN, SN, MP, S

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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(SD) M, KD, C, L, PPiN, SN, S, MP, V  
(S) SN, MP, V, PPiN, C, L, KD, M, SD  
(V) S, MP, PPiN, SN, L, C, KD, M, SD 
(MP) S, SN, V, PPiN, C, L, KD, M, SD 
(SN) Kompletteras senare 
(PPiN) Kompletteras senare 

 
3. Vid tillämpning av bestämmelserna i kommunens reglemente om ersättares tjänstgöring 

tillhör ledamöter och ersättare som representerar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna den politiska majoriteten. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser ska tjänstgöra i följande ordning 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 
 

1. Ersättare som tillhör samma parti som frånvarande ledamot i den ordning de upptagits i 
protokollet över valet. 
 

2.  
För ledamot tillhörande  
nedanstående parti 

Ersättare tillhörande annat parti i följande ordning och i den 
ordning de upptagits i protokollet över valet: 

(M) KD, L, C, SD, V, PPiN, MP, SN, S  
(C) M, KD, L, PPiN, S, MP, V, SN, SD 
(L) M, C, KD, MP, V, PPiN, SD, SN, S 
(KD) M, C, L, SD, V, PPiN, SN, MP, S 
(SD) M, KD, C, L, PPiN, SN, S, MP, V  
(S) SN, MP, V, PPiN, C, L, KD, M, SD  
(V) S, MP, PPiN, SN, L, C, KD, M, SD 
(MP) S, SN, V, PPiN, C, L, KD, M, SD 
(SN) S, PPiN, MP, V, C, KD, M, L, SD 
(PPiN) MP, SN, S, V, L, C, KD, M, SD 

 
3. Vid tillämpning av bestämmelserna i kommunens reglemente om ersättares tjänstgöring 

tillhör ledamöter och ersättare som representerar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna den politiska majoriteten. 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Valnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
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(SD) M, KD, C, L, PPiN, SN, S, MP, V
(S) SN, MP, V, PPiN, C, L, KD, M, SD
(V) S, MP, PPiN, SN, L, C, KD, M, SD
(MP) S, SN, V, PPiN, C, L, KD, M, SD
(SN) Kompletteras senare
(PPiN) Kompletteras senare

3. Vid tillämpning av bestämmelserna i kommunens reglemente om ersättares tjänstgöring
tillhör ledamöter och ersättare som representerar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna den politiska majoriteten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser ska tjänstgöra i följande ordning
från och med den l januari 2023 till och med den 31 december 2026:

l. Ersättare som tillhör samma parti som frånvarande ledamot i den ordning de upptagits i
protokollet över valet.

2.
För ledamot tillhörande Ersättare tillhörande annat parti i följande ordning och i den
nedanstående parti ordning de upptagits i protokollet över valet:
(M) KD, L, C, SD, V, PPiN, MP, SN, S
(C) M, KD, L, PPiN, S, MP, V, SN, SD
(L) M, C, KD, MP, V, PPiN, SD, SN, S
(KD) M, C, L, SD, V, PPiN, SN, MP, S
(SD) M, KD, C, L, PPiN, SN, S, MP, V
(S) SN, MP, V, PPiN, C, L, KD, M, SD
(V) S, MP, PPiN, SN, L, C, KD, M, SD
(MP) S, SN, V, PPiN, C, L, KD, M, SD
(SN) S, PPiN, MP, V, C, KD, M, L, SD
(PPiN) MP,SN,S,V, L,C, KD,M,SD

3. Vid tillämpning av bestämmelserna i kommunens reglemente om ersättares tjänstgöring
tillhör ledamöter och ersättare som representerar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna den politiska majoriteten.

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

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 23(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 178/22        KS/2022/00319/110 

Val av revisorer 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande revisorer: 
 
1. Kenneth Åhs (S) 
2. Göran Palmedal (M) 
3. Anna Ljungdell (S)  
4. Bernt Högberg (M) 
5. Karin Ferm (SD) 
6. Anders Engström (S) 
 
Ordförande: Kenneth Åhs (S) 
Vice ordförande: Göran Palmedal (M) 

Jäv 
Patrik Isestad (S), Marcus Svinhufvud (M), Rebecca Ädel (-), Helen Sellström-Edberg (S), Johann 
Wolf (SD), Lena Dafgård (SN), Tony Björklund (SD), Mikael Persson (L), Emma Solander (MP), 
Göran Bergander (S), Otto Svedenblad (M), Rolf Hofsten (PPiN), Åsa Brodin (M), Bengt-Göran 
Pettersson (KD), Bodil Toll (M), Roger Almstedt (SD) och Magnus Liljeström (S) deltar inte i 
handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Sozan Mikha (S) tjänstgör istället för Patrik Isestad (S). 
Håkan Falk (M) tjänstgör istället för Marcus Svinhufvud (M). 
Tobias Årnell (SD) tjänstgör istället för Rebecca Ädel (-). 
Mats Lindqvist (S) tjänstgör istället för Helen Sellström-Edberg (S).  
Tony Jakobsson (SD) tjänstgör istället för Johann Wolf (SD). 
Tobias Östring (L) tjänstgör istället för Mikael Persson (L). 
Bengt Holwaster (MP) tjänstgör istället för Emma Solander (MP). 
Susanne Wiik (S) tjänstgör istället för Göran Bergander (S). 
Jan-Erik Ljusberg (M) tjänstgör istället för Otto Svedenblad (M). 
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) tjänstgör istället för Rolf Hofsten (PPiN). 
Carina Kiejstut (KD) tjänstgör istället för Bengt-Göran Pettersson (KD). 
 

Kommunfullmäktige består av 35 beslutande ledamöter. 

Ärendet 
Enligt reglemente för Nynäshamns kommuns revisorer har kommunen 6 revisorer som utses för en 
mandatperiod. Kommunfullmäktige utser ordförande och en vice ordförande. Ordförande hämtas ur 
minoriteten i kommunfullmäktige enligt 2 § reglementet.   

Revisorerna får inte ha andra förtroendeuppdrag i fullmäktige, nämnd, beredningar, bolag osv enligt 
4 kap 5 § KL. 
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§ 178/22

Val av revisorer
KS/2022/00319/110

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande revisorer:

l. Kenneth Åhs (S)
2. Göran Palmedal (M)
3. Anna Ljungdell (S)
4. Bernt Högberg (M)
5. Karin Ferm (SD)
6. Anders Engström (S)

Ordförande: Kenneth Åhs (S)
Vice ordförande: Göran Palmedal (M)

Jäv
Patrik Isestad (S), Marcus Svinhufvud (M), Rebecca Ädel (- ), Helen Sellström-Edberg (S), Johann
Wolf (SD), Lena Dafgård (SN), Tony Björklund (SD), Mikael Persson (L), Emma Selander (MP),
Göran Bergander (S), Otto Svedenblad (M), Rolf Hofsten (PPiN), Åsa Brodin (M), Bengt-Göran
Pettersson (KD), Bodil Toll (M), Roger Almstedt (SD) och Magnus Liljeström (S) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sozan Mikha (S) tjänstgör istället för Patrik Isestad (S).
Håkan Falk (M) tjänstgör istället för Marcus Svinhufvud (M).
Tobias Årnell (SD) tjänstgör istället för Rebecca Ädel (-).
Mats Lindqvist (S) tjänstgör istället för Helen Sellström-Edberg (S).
Tony Jakobsson (SD) tjänstgör istället för Johann Wolf (SD).
Tobias Östring (L) tjänstgör istället för Mikael Persson (L).
Bengt Holwaster (MP) tjänstgör istället för Emma Selander (MP).
Susanne Wiik (S) tjänstgör istället för Göran Bergander (S).
Jan-Erik Ljusberg (M) tjänstgör istället för Otto Svedenblad (M).
Britt-Marie Jacobsson (PPiN) tjänstgör istället för Rolf Hofsten (PPiN).
Carina Kiejstut (KD) tjänstgör istället för Bengt-Göran Pettersson (KD).

Kommunfullmäktige består av 35 beslutande ledamöter.

Ärendet
Enligt reglemente för Nynäshamns kommuns revisorer har kommunen 6 revisorer som utses för en
mandatperiod. Kommunfullmäktige utser ordförande och en vice ordförande. Ordförande hämtas ur
minoriteten i kommunfullmäktige enligt 2 § reglementet.

Revisorerna får inte ha andra förtroendeuppdrag i fullmäktige, nämnd, beredningar, bolag osv enligt
4 kap 5 § KL.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 24(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande revisorer: 
 
1. Kenneth Åhs (S) 
2. Göran Palmedal (M) 
3. Anna Ljungdell (S)  
4. Bernt Högberg (M) 
5. Karin Ferm (SD) 
6. Anders Engström (S) 
 
Ordförande: Kenneth Åhs (S) 
Vice ordförande: Göran Palmedal (M) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
HR 
Troman 
Länsstyrelsen 
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Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande revisorer:

l. Kenneth Åhs (S)
2. Göran Palmedal (M)
3. Anna Ljungdell (S)
4. Bernt Högberg (M)
5. Karin Ferm (SD)
6. Anders Engström (S)

Ordförande: Kenneth Åhs (S)
Vice ordförande: Göran Palmedal (M)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
HR
Troman
Länsstyrelsen

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 25(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 179/22        KS/2022/0319/101 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande 
samt andre vice ordförande i näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice 
ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden: 
 
1. Ola Hägg (S) 
2. Antonella Pirrone (KD) 
3. Ingrid Bergander (S) 
4. Håkan Svanberg (M) 
5. Roger Almstedt (SD) 
6. Jörgen Öhman (S)  
7. Satu Goldbech (M) 
8. Jonas Johansson (V) 
9. Lena Dafgård (SN) 
10. Leif Öbrink (L) 
11. Mats Engvall (SD) 
  
Ersättare 
1. Mats Lindqvist (S) 
2. Carina Kiejstut (KD) 
3. Sozan Mikha (S) 
4. Christine Chiacchiaretta (M) 
5. Christoffer Edman (SD) 
6. Pontus Platemark (S) 
7. Tommy Wagner (M) 
8. Ingvar Jundén (MP) 
9. Åse Hermanson (SN) 
10. Peter Wennerberg (C) 
11. Carl Marcus (SD) 
 
Ordförande tillika kommunalråd: Antonella Pirrone (KD) 
Vice ordförande: Håkan Svanberg (M) 
Andre vice ordförande: Ola Hägg (S) 

Protokollsanteckning 
I valberedningens handlingar framgår det att näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande 
även ska vara kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid 
föredragning av valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande 
att näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande även är kommunalråd. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för 
nämnderna.  
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§ 179/22 KS/2022/0319/101

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande
samt andre vice ordförande i näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice
ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden:

l. Ola Hägg (S)
2. Antonella Pirrone (KD)
3. Ingrid Bergander (S)
4. Håkan Svanberg (M)
5. Roger Almstedt (SD)
6. Jörgen Öhman (S)
7. Satu Goldbech (M)
8. Jonas Johansson (V)
9. Lena Dafgård (SN)
10. Leif Öbrink (L)
11. Mats Engvall (SD)

Ersättare
l. Mats Lindqvist (S)
2. Carina Kiejstut (KD)
3. Sozan Mikha (S)
4. Christine Chiacchiaretta (M)
5. Christoffer Edman (SD)
6. Pontus Platemark (S)
7. Tommy Wagner (M)
8. Ingvar Junden (MP)
9. Åse Hermanson (SN)
10. Peter Wennerberg (C)
11. Carl Marcus (SD)

Ordförande tillika kommunalråd: Antonella Pirrone (KD)
Vice ordförande: Håkan Svanberg (M)
Andre vice ordförande: Ola Hägg (S)

Protokollsanteckning
I valberedningens handlingar framgår det att näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
även ska vara kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid
föredragning av valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande
att näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande även är kommunalråd.

Ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för
nämnderna.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 26(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, 
samt andre vice ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden: 
 
1. Ola Hägg (S) 
2. Antonella Pirrone (KD) 
3. Ingrid Bergander (S) 
4. Håkan Svanberg (M) 
5. Roger Almstedt (SD) 
6. Jörgen Öhman (S)  
7. Satu Goldbech (M) 
8. Jonas Johansson (V) 
9. Lena Dafgård (SN) 
10. Leif Öbrink (L) 
11. Mats Engvall (SD) 
  
Ersättare 
1. Mats Lindqvist (S) 
2. Carina Kiejstut (KD) 
3. Sozan Mikha (S) 
4. Christine Chiacchiaretta (M) 
5. Christoffer Edman (SD) 
6. Pontus Platemark (S) 
7. Tommy Wagner (M) 
8. Ingvar Jundén (MP) 
9. Åse Hermanson (SN) 
10. Peter Wennerberg (C) 
11. Carl Marcus (SD) 
 
Ordförande: Antonella Pirrone (KD) 
Vice ordförande: Håkan Svanberg (M) 
Andre vice ordförande: Ola Hägg (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
HR 
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Troman 
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Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande,
samt andre vice ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden:

l. Ola Hägg (S)
2. Antonella Pirrone (KD)
3. Ingrid Bergander (S)
4. Håkan Svanberg (M)
5. Roger Almstedt (SD)
6. Jörgen Öhman (S)
7. Satu Goldbech (M)
8. Jonas Johansson (V)
9. Lena Dafgård (SN)
10. Leif Öbrink (L)
11. Mats Engvall (SD)

Ersättare
l. Mats Lindqvist (S)
2. Carina Kiejstut (KD)
3. Sozan Mikha (S)
4. Christine Chiacchiaretta (M)
5. Christoffer Edman (SD)
6. Pontus Platemark (S)
7. Tommy Wagner (M)
8. Ingvar Junden (MP)
9. Åse Hermanson (SN)
10. Peter Wennerberg (C)
11. Carl Marcus (SD)

Ordförande: Antonella Pirrone (KD)
Vice ordförande: Håkan Svanberg (M)
Andre vice ordförande: Ola Hägg (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
HR
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 27(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 180/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande 
samt andre vice ordförande i socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice 
ordförande i socialnämnden: 
 
1. Roland Junerud (S) 
2. Christina Sönnergren (M) 
3. Petra Zallin (S) 
4. Nicolina Båth (KD) 
5. Tony Björklund (SD) 
6. Magnus Liljeström (S) 
7. Anders Karlsson (M) 
8. Thomas Söderström (PPiN) 
9.  Marianne Warginger (V) 
10. Helena Göransson (L) 
11. Stefan Andersson (SD) 
 
Ersättare 
1. Birgit Tone Kramer (S) 
2. Lars Höglund (M) 
3. Blanca Omana (S) 
4. Touko Makkonen (KD) 
5. Tony Jakobsson (SD) 
6. Monica Gustafsson (S)  
7. Margita Ljusberg (M) 
8. Irene Ångström (SN) 
9.  Kerstin Andersson (MP) 
10. Eva Wennerberg (C) 
11. Veronica Hübenbecker (SD) 
 
Ordförande tillika kommunalråd: Christina Sönnergren (M) 
Vice ordförande: Nicolina Båth (KD) 
Andre vice ordförande: Roland Junerud (S) 

Protokollsanteckning 
I valberedningens handlingar framgår det att socialnämndens ordförande även ska vara 
kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid föredragning av 
valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande att 
socialnämndens ordförande även är kommunalråd. 

 Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för 
nämnderna. 
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§ 180/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande
samt andre vice ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice
ordförande i socialnämnden:

l. Roland Junerud (S)
2. Christina Sönnergren (M)
3. Petra Zallin (S)
4. Nicolina Båth (KD)
5. Tony Björklund (SD)
6. Magnus Liljeström (S)
7. Anders Karlsson (M)
8. Thomas Söderström (PPiN)
9. Marianne Warginger (V)
10. Helena Göransson (L)
11. Stefan Andersson (SD)

Ersättare
l. Birgit Tone Kramer (S)
2. Lars Höglund (M)
3. Blanca Omana (S)
4. Touko Makkonen (KD)
5. Tony Jakobsson (SD)
6. Monica Gustafsson (S)
7. Margita Ljusberg (M)
8. Irene Ångström (SN)
9. Kerstin Andersson (MP)
10. Eva Wennerberg (C)
11. Veronica H0benbecker (SD)

Ordförande tillika kommunalråd: Christina Sönnergren (M)
Vice ordförande: Nicolina Båth (KD)
Andre vice ordförande: Roland Junerud (S)

Protokollsanteckning
I valberedningens handlingar framgår det att socialnämndens ordförande även ska vara
kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid föredragning av
valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande att
socialnämndens ordförande även är kommunalråd.

Ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för
nämnderna.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 28(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, 
samt andre vice ordförande i socialnämnden: 
1. Roland Junerud (S) 
2. Christina Sönnergren (M) 
3. Petra Zallin (S) 
4. Nicolina Båth (KD) 
5. Tony Björklund (SD) 
6. Magnus Liljeström (S) 
7. Anders Karlsson (M) 
8. Thomas Söderström (PPiN) 
9.  Marianne Warginger (V) 
10. Helena Göransson (L) 
11. Stefan Andersson (SD) 
 
Ersättare 
1. Birgit Tone Kramer (S) 
2. Lars Höglund (M) 
3. Blanca Omana (S) 
4. Touko Makkonen (KD) 
5. Tony Jakobsson (SD) 
6. Monica Gustafsson (S)  
7. Margita Ljusberg (M) 
8. Irene Ångström (SN) 
9.  Kerstin Andersson (MP) 
10. Eva Wennerberg (C) 
11. Veronica Hübenbecker (SD) 
 
Ordförande: Christina Sönnergren (M) 
Vice ordförande: Nicolina Båth (KD) 
Andre vice ordförande: Roland Junerud (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Socialnämnden 
HR 
Troman 
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Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande,
samt andre vice ordförande i socialnämnden:
l. Roland Junerud (S)
2. Christina Sönnergren (M)
3. Petra Zallin (S)
4. Nicolina Båth (KD)
5. Tony Björklund (SD)
6. Magnus Liljeström (S)
7. Anders Karlsson (M)
8. Thomas Söderström (PPiN)
9. Marianne Warginger (V)
10. Helena Göransson (L)
11. Stefan Andersson (SD)

Ersättare
l. Birgit Tone Kramer (S)
2. Lars Höglund (M)
3. Blanca Omana (S)
4. Touko Makkonen (KD)
5. Tony Jakobsson (SD)
6. Monica Gustafsson (S)
7. Margita Ljusberg (M)
8. Irene Ångström (SN)
9. Kerstin Andersson (MP)
10. Eva Wennerberg (C)
11. Veronica HObenbecker (SD)

Ordförande: Christina Sönnergren (M)
Vice ordförande: Nicolina Båth (KD)
Andre vice ordförande: Roland Junerud (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Socialnämnden
HR
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 29(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 181/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande 
samt andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden: 
 
1. Gill Lagerberg (S) 
2. Mikael Persson (L) 
3. Johan Forsman (S) 
4. Lena Poolsaar (M) 
5. Roger Almstedt (SD) 
6. Janice Boije Junerud (S) 
7. Håkan Falk (M) 
8. Lena Dafgård (SN) 
9. Ann Brising (MP) 
10. Maud Sjödén (C) 
11. Carl Marcus (SD) 
 
Ersättare 
1. Susanne Wiik (S) 
2. Eva Hartell (L) 
3. Amanda Hedström (S) 
4. Gunnel Jonsson (M) 
5. Monica Hagelin (SD)  
6. Daniel Jobark (S) 
7. Victor Moberg (M)   
8. Salja Neuhaus (S) 
9. Alex Höglind (V) 
10. Linnéa Johansson (KD) 
11. Hans-Erik Molin (SD) 
 
Ordförande tillika kommunalråd: Mikael Person (L) 
Vice ordförande: Lena Poolsaar (M) 
Andre vice ordförande: Gill Lagerberg (S) 

Protokollsanteckning 
I valberedningens handlingar framgår det att barn- och utbildningsnämndens ordförande även ska 
vara kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid 
föredragning av valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande 
att barn- och utbildningsnämndens ordförande även är kommunalråd. 

 Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för 
nämnderna. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 29(83)

§ 181/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande
samt andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice
ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

l. Gill Lagerberg (S)
2. Mikael Persson (L)
3. Johan Forsman (S)
4. Lena Poolsaar (M)
5. Roger Almstedt (SD)
6. Janice Boije Junerud (S)
7. Håkan Falk (M)
8. Lena Dafgård (SN)
9. Ann Brising (MP)
10. Maud Sjöden (C)
11. Carl Marcus (SD)

Ersättare
l. Susanne Wiik (S)
2. Eva Hartell (L)
3. Amanda Hedström (S)
4. Gunnel Jonsson (M)
5. Monica Hagelin (SD)
6. Daniel Jobark (S)
7. Victor Moberg (M)
8. Salja Neuhaus (S)
9. Alex Höglind (V)
10. Linnea Johansson (KD)
11. Hans-Erik Molin (SD)

Ordförande tillika kommunalråd: Mikael Person (L)
Vice ordförande: Lena Poolsaar (M)
Andre vice ordförande: Gill Lagerberg (S)

Protokollsanteckning
I valberedningens handlingar framgår det att barn- och utbildningsnämndens ordförande även ska
vara kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid
föredragning av valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande
att barn- och utbildningsnämndens ordförande även är kommunalråd.

Ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för
nämnderna.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande,

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 30(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

samt andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden: 
 
1. Gill Lagerberg (S) 
2. Mikael Persson (L) 
3. Johan Forsman (S) 
4. Lena Poolsaar (M) 
5. Roger Almstedt (SD) 
6. Janice Boije Junerud (S) 
7. Håkan Falk (M) 
8. Lena Dafgård (SN) 
9. Ann Brising (MP) 
10. Maud Sjödén (C) 
11. Carl Marcus (SD) 
 
Ersättare 
1. Susanne Wiik (S) 
2. Eva Hartell (L) 
3. Amanda Hedström (S) 
4. Gunnel Jonsson (M) 
5. Monica Hagelin (SD)  
6. Daniel Jobark (S) 
7. Victor Moberg (M)   
8. Salja Neuhaus (S) 
9. Alex Höglind (V) 
10. Linnéa Johansson (KD) 
11. Hans-Erik Molin (SD) 
 
Ordförande: Mikael Person (L) 
Vice ordförande: Lena Poolsaar (M) 
Andre vice ordförande: Gill Lagerberg (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR 
Troman  
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 30(83)

samt andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

l. Gill Lagerberg (S)
2. Mikael Persson (L)
3. Johan Forsman (S)
4. Lena Poolsaar (M)
5. Roger Almstedt (SD)
6. Janice Boije Junerud (S)
7. Håkan Falk (M)
8. Lena Dafgård (SN)
9. Ann Brising (MP)
10. Maud Sjöden (C)
11. Carl Marcus (SD)

Ersättare
l. Susanne Wiik (S)
2. Eva Hartell (L)
3. Amanda Hedström (S)
4. Gunnel Jonsson (M)
5. Monica Hagelin (SD)
6. Daniel Jobark (S)
7. Victor Moberg (M)
8. Salja Neuhaus (S)
9. Alex Höglind (V)
10. Linnea Johansson (KD)
11. Hans-Erik Molin (SD)

Ordförande: Mikael Person (L)
Vice ordförande: Lena Poolsaar (M)
Andre vice ordförande: Gill Lagerberg (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Barn- och utbildningsnämnden
HR
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 31(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 182/22        KS/2022/0319/110 

Beslut om antal ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, samt val av ledamöter, ersättare, ordförande 
och vice ordförande samt andre vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. utöka antalet ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden från 9 till 11. 
 

2. från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, 
ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden: 

 
1. Christer Dahl (S) 
2. Jimmy Norell (M) 
3. Ulla Johansson (S) 
4. Patrik Appelkvist Larsson (C) 
5. Björn Larsson (SD) 
6. Daniel Jobark (S) 
7. Fredrik Hammarvall (M) 
8. Lennart Thunqvist (MP) 
9. Mats Johansson (V) 
10. Sophia Stureson (L) 
11. Veronica Hübenbecker (SD) 
 
Ersättare 
1. Kathe Nilsson (S)  
2. Marcus Holmer (M) 
3. Hans Kristian Madsen (S) 
4. Solveig S Thörnblom (C)  
5. Tobias Årnell (SD) 
6. Anita Hägg (S) 
7. Lisa Sönnergren (M) 
8. Mattias Delin (MP) 
9. Lou-Lou Hillstad (SN) 
10. Leif Kavander (KD)   
11. Claes Merell (SD) 
 
Ordförande tillika kommunalråd: Jimmy Norell (M) 
Vice ordförande: Patrik Appelkvist Larsson (C) 
Andre vice ordförande: Christer Dahl (S) 

Protokollsanteckning 
I valberedningens handlingar framgår det att kultur- och fritidsnämndens ordförande även ska vara 
kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid föredragning av 
valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande att kultur- och 
fritidsnämndens ordförande även är kommunalråd. 

 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 31(83)

§ 182/22 KS/2022/0319/110

Beslut omantal ledamöter och ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, samt val av ledamöter, ersättare, ordförande
och vice ordförande samt andre vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

l. utöka antalet ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden från 9 till 11.

2. från och med den l januari 2023 till och med den 31 december 2023 välja följande ledamöter,
ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden:

l. Christer Dahl (S)
2. Jimmy Norell (M)
3. Ulla Johansson (S)
4. Patrik Appelkvist Larsson (C)
5. Björn Larsson (SD)
6. Daniel Jobark (S)
7. Fredrik Hammarvall (M)
8. Lennart Thunqvist (MP)
9. Mats Johansson (V)
10. Sophia Stureson (L)
11. Veronica H0benbecker (SD)

Ersättare
l. Kathe Nilsson (S)
2. Marcus Holmer (M)
3. Hans Kristian Madsen (S)
4. Solveig S Thörnblom (C)
5. Tobias Årnell (SD)
6. Anita Hägg (S)
7. Lisa Sönnergren (M)
8. Mattias Delin (MP)
9. Lou-Lou Hillstad (SN)
10. Leif Kavander (KD)
11. Claes Merell (SD)

Ordförande tillika kommunalråd: Jimmy Norell (M)
Vice ordförande: Patrik Appelkvist Larsson (C)
Andre vice ordförande: Christer Dahl (S)

Protokollsanteckning
I valberedningens handlingar framgår det att kultur- och fritidsnämndens ordförande även ska vara
kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid föredragning av
valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande att kultur- och
fritidsnämndens ordförande även är kommunalråd.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 32(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för 
nämnderna. 

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden består nämnden av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Valberedningen föreslår Kommunfullmäktige att utöka antalet ledamöter och ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden från 9 till 11. 
 

2. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande, samt andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden: 

 
1. Christer Dahl (S) 
2. Jimmy Norell (M) 
3. Ulla Johansson (S) 
4. Patrik Appelkvist Larsson (C) 
5. Björn Larsson (SD) 
6. Daniel Jobark (S) 
7. Fredrik Hammarvall (M) 
8. Lennart Thunqvist (MP) 
9. Mats Johansson (V) 
10. Sophia Stureson (L) 
11. Veronica Hübenbecker (SD) 
 
Ersättare 
1. Kathe Nilsson (S)  
2. Marcus Holmer (M) 
3. Hans Kristian Madsen (S) 
4. Solveig S Thörnblom (C)  
5. Tobias Årnell (SD) 
6. Anita Hägg (S) 
7. Lisa Sönnergren (M) 
8. Mattias Delin (MP) 
9. Lou-Lou Hillstad (SN) 
10. Leif Kavander (KD)   
11. Claes Merell (SD) 
 
Ordförande: Jimmy Norell (M) 
Vice ordförande: Patrik Appelkvist Larsson (C) 
Andre vice ordförande: Christer Dahl (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:  
1. Bifall till valberedningens förslag att utöka antalet ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden från 9 till 11. 
2. Bifall till att i enlighet med valberedningens förslag välja ledamöter, ersättare, ordförande och 
vice ordförande, samt andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2023. 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 32(83)

Ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för
nämnderna.

Enligt reglemente för kultur- och fritidsnämnden består nämnden av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
l. Valberedningen föreslår Kommunfullmäktige att utöka antalet ledamöter och ersättare i kultur-

och fritidsnämnden från 9 till 11.

2. Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice
ordförande, samt andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden:

l. Christer Dahl (S)
2. Jimmy Norell (M)
3. Ulla Johansson (S)
4. Patrik Appelkvist Larsson (C)
5. Björn Larsson (SD)
6. Daniel Jobark (S)
7. Fredrik Hammarvall (M)
8. Lennart Thunqvist (MP)
9. Mats Johansson (V)
10. Sophia Stureson (L)
11. Veronica H0benbecker (SD)

Ersättare
l. Kathe Nilsson (S)
2. Marcus Holmer (M)
3. Hans Kristian Madsen (S)
4. Solveig S Thörnblom (C)
5. Tobias Årnell (SD)
6. Anita Hägg (S)
7. Lisa Sönnergren (M)
8. Mattias Delin (MP)
9. Lou-Lou Hillstad (SN)
10. Leif Kavander (KD)
11. Claes Merell (SD)

Ordförande: Jimmy Norell (M)
Vice ordförande: Patrik Appelkvist Larsson (C)
Andre vice ordförande: Christer Dahl (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Propositionsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
l. Bifall till valberedningens förslag att utöka antalet ledamöter och ersättare i kultur- och
fritidsnämnden från 9 till 11.
2. Bifall till att i enlighet med valberedningens förslag välja ledamöter, ersättare, ordförande och
vice ordförande, samt andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den l januari
2023 till och med den 31 december 2023.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 33(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat att: 
1. bifalla valberedningens förslag till beslut. 
2. bifalla valberedningens förslag till beslut. 
 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
HR 
Troman 
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Proposition
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att
kommunfullmäktige beslutat att:
l. bifalla valberedningens förslag till beslut.
2. bifalla valberedningens förslag till beslut.

Skickas till
Akten
De valda
Kultur- och fritidsnämnden
HR
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 34(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 183/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande 
samt andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden: 

1. Göran Bergander (S) 
2. Maria Gard Günster (C) 
3. Monica Andersson (S) 
4. Otto Svedenblad (M) 
5. Christoffer Edman (SD) 
6. Helen Sellström-Edberg (S) 
7. Bodil Toll (M) 
8. Hans Ove Krafft (SN) 
9. Johan Forsberg (MP) 
10. Tobias Östring (L) 
11. Tony Jakobsson (SD) 
 
Ersättare 
1. Yvonne Lundin (S) 
2. Lars-Petter Bergendahl (C) 
3. Mikael Dahlin (S)  
4. Thomas Wanzelius (M) 
5. Carl Marcus (SD) 
6. Kjell Eriksson (S) 
7. Göran Ekholm (M) 
8. Emil Fernström (V) 
9. Britt-Marie Jacobsson (PPiN)  
10. David Öberg (KD) 
11. Tomas Axelsson (SD) 
 
Ordförande tillika kommunalråd: Maria Gard Günster (C) 
Vice ordförande: Otto Svedenblad (M) 
Andre vice ordförande: Göran Bergander (S) 

Protokollsanteckning 
I valberedningens handlingar framgår det att samhällsbyggnadsnämndens ordförande även ska vara 
kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid föredragning av 
valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande att 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande även är kommunalråd. 

 Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för 
nämnderna. 
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§ 183/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande
samt andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, samt andre vice
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden:

l. Göran Bergander (S)
2. Maria Gard Gunster (C)
3. Monica Andersson (S)
4. Otto Svedenblad (M)
5. Christoffer Edman (SD)
6. Helen Sellström-Edberg (S)
7. Bodil Toll (M)
8. Hans Ove Krafft (SN)
9. Johan Forsberg (MP)
10. Tobias Östring (L)
11. Tony Jakobsson (SD)

Ersättare
l. Yvonne Lundin (S)
2. Lars-Petter Bergendahl (C)
3. Mikael Dahlin (S)
4. Thomas Wanzelius (M)
5. Carl Marcus (SD)
6. Kjell Eriksson (S)
7. Göran Ekholm (M)
8. Emil Fernström (V)
9. Britt-Marie Jacobsson (PPiN)
10. David Öberg (KD)
11. Tomas Axelsson (SD)

Ordförande tillika kommunalråd: Maria Gard Gunster (C)
Vice ordförande: Otto Svedenblad (M)
Andre vice ordförande: Göran Bergander (S)

Protokollsanteckning
I valberedningens handlingar framgår det att samhällsbyggnadsnämndens ordförande även ska vara
kommunalråd, detta är dock inget som står formulerat i valberedningens beslut. Vid föredragning av
valberedningens förslag förtydligar valberedningens ordförande och vice ordförande att
samhällsbyggnadsnämndens ordförande även är kommunalråd.

Ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för
nämnderna.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 35(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande, 
samt andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden: 

1. Göran Bergander (S) 
2. Maria Gard Günster (C) 
3. Monica Andersson (S) 
4. Otto Svedenblad (M) 
5. Christoffer Edman (SD) 
6. Helen Sellström Edberg (S) 
7. Bodil Toll (M) 
8. Hans Ove Krafft (SN) 
9. Johan Forsberg (MP) 
10. Tobias Östring (L) 
11. Tony Jakobsson (SD) 
 
Ersättare 
1. Yvonne Lundin (S) 
2. Lars-Petter Bergendahl (C) 
3. Mikael Dahlin (S)  
4. Thomas Wanzelius (M) 
5. Carl Marcus (SD) 
6. Kjell Eriksson (S) 
7. Göran Ekholm (M) 
8. Emil Fernström (V) 
9. Britt-Marie Jacobsson (PPiN)  
10. David Öberg (KD) 
11. Tomas Axelsson (SD) 
 
Ordförande: Maria Gard Günster (C) 
Vice ordförande: Otto Svedenblad (M) 
Andre vice ordförande: Göran Bergander (S) 
 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
HR 
Troman 
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Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande,
samt andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden:

l. Göran Bergander (S)
2. Maria Gard Gunster (C)
3. Monica Andersson (S)
4. Otto Svedenblad (M)
5. Christoffer Edman (SD)
6. Helen Sellström Edberg (S)
7. Bodil Toll (M)
8. Hans Ove Krafft (SN)
9. Johan Forsberg (MP)
10. Tobias Östring (L)
11. Tony Jakobsson (SD)

Ersättare
l. Yvonne Lundin (S)
2. Lars-Petter Bergendahl (C)
3. Mikael Dahlin (S)
4. Thomas Wanzelius (M)
5. Carl Marcus (SD)
6. Kjell Eriksson (S)
7. Göran Ekholm (M)
8. Emil Fernström (V)
9. Britt-Marie Jacobsson (PPiN)
10. David Öberg (KD)
11. Tomas Axelsson (SD)

Ordförande: Maria Gard Gunster (C)
Vice ordförande: Otto Svedenblad (M)
Andre vice ordförande: Göran Bergander (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
SamhälIsbyggnadsförvaltningen
HR
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 36(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 184/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande 
samt andre vice ordförande i valnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i valnämnden: 
 
1. Johan Forsman (S) 
2. Åke Jonsson (M) 
3. Jonas Johansson (V) 
4. Margareta Gustafsson (M) 
5. Björn Larsson (SD) 
 
Ersättare 
1. Rose-Marie Rosenblad (S) 
2. Clas Magnusson (KD) 
3. Eddy Jonsson (PPiN)  
4. Leif Öbrink (L) 
5. Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD) 
 
Ordförande: Åke Jonsson (M) 
Vice ordförande: Johan Forsman (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för 
nämnderna. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i 
valnämnden: 
 
1. Johan Forsman (S) 
2. Åke Jonsson (M) 
3. Jonas Johansson (V) 
4. Margareta Gustafsson (M) 
5. Björn Larsson (SD) 
 
Ersättare 
1. Rose-Marie Rosenblad (S) 
2. Clas Magnusson (KD) 
3. Eddy Jonsson (PPiN)  
4. Leif Öbrink (L) 
5. Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD) 
 
Ordförande: Åke Jonsson (M) 
Vice ordförande: Johan Forsman (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 36(83)

§ 184/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande
samt andre vice ordförande i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i valnämnden:

l. Johan Forsman (S)
2. Åke Jonsson (M)
3. Jonas Johansson (V)
4. Margareta Gustafsson (M)
5. Björn Larsson (SD)

Ersättare
l. Rose-Marie Rosenblad (S)
2. Clas Magnusson (KD)
3. Eddy Jonsson (PPiN)
4. Leif Öbrink (L)
5. Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD)

Ordförande: Åke Jonsson (M)
Vice ordförande: Johan Forsman (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 september 2022, § 125, beslutat om ettåriga mandatperioder för
nämnderna.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2023 välja följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i
valnämnden:

l. Johan Forsman (S)
2. Åke Jonsson (M)
3. Jonas Johansson (V)
4. Margareta Gustafsson (M)
5. Björn Larsson (SD)

Ersättare
l. Rose-Marie Rosenblad (S)
2. Clas Magnusson (KD)
3. Eddy Jonsson (PPiN)
4. Leif Öbrink (L)
5. Jimmy Gyllenhammar Oxelbrand (SD)

Ordförande: Åke Jonsson (M)
Vice ordförande: Johan Forsman (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 37(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Skickas till 
Akten 
De valda 
HR 
Valnämnden 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 37(83)

Skickas till
Akten
De valda
HR
Valnämnden
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 38(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 185/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamot och ersättare till Södertörns 
överförmyndarnämnd 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ledamot och ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd:  
 
Ledamot: Agneta Tjärnhammar (M) 
Ersättare: Thomas Söderström (PPiN) 

Ärendet 
Södertörns överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för Nynäshamn, Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Salems och Tyresö kommuner. Samtliga samverkande kommuner utser en ledamot och 
en ersättare var.  

För mandatperioden kommer Nynäshamns kommun inte att utse ordförande eller vice ordförande. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ledamot och ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd:  

Ledamot: Agneta Tjärnhammar (M) 
Ersättare: Thomas Söderström (PPiN)  

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@haninge.se  
Haninge kommun, haningekommun@haninge.se  
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 38(83)

§ 185/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamot och ersättare till Södertörns
överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ledamot och ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd:

Ledamot: Agneta Tjärnhammar (M)
Ersättare: Thomas Söderström (PPiN)

Ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för Nynäshamn, Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Salems och Tyresö kommuner. Samtliga samverkande kommuner utser en ledamot och
en ersättare var.

För mandatperioden kommer Nynäshamns kommun inte att utse ordförande eller vice ordförande.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ledamot och ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd:

Ledamot: Agneta Tjärnhammar (M)
Ersättare: Thomas Söderström (PPiN)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@haninge.se
Haninge kommun, haninqekommun@haninqe.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:overformyndarnamnden@haninge.se
mailto:haningekommun@haninge.se


 

PROTOKOLL Sida 39(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 186/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamöter och ersättare samt vice ordförande i 
Södertörns upphandlingsnämnd 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2024 utse följande ledamöter och ersättare, samt vice ordförande:  

1. Lars Karlsson (S)  
2. Jan-Erik Ljusberg (M) 
 
Ersättare 
1. Björn Tapper (SN) 
2. Leif Öbrink (L) 
 
Vice ordförande: Jan-Erik Ljusberg (M) 

Ärendet 
Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd för samverkan inom 
upphandlingsverksamheten för Haninge och Nynäshamns kommuner. Haninge är värdkommun och 
den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns organisation.  

Upphandlingsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Varannan två-årsperiod utser 
Haninge två ledamöter och två ersättare, Nynäshamn utser en ledamot och en ersättare. Varannan 
två-årsperiod är förhållandet omvänt.  

För perioden 2023-01-01 – 2024-12-31 utser Nynäshamn två ledamöter och två ersättare, samt vice 
ordförande. Presidiet utses formellt av värdkommunen Haninge.  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2024 utse följande ledamöter och ersättare, samt vice ordförande:  

1. Lars Karlsson (S) 
2. Jan-Erik Ljusberg (M) 
 
Ersättare 
1. Björn Tapper (SN) 
2. Leif Öbrink (L) 
 
Vice ordförande: Jan-Erik Ljusberg (M) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Haninge kommun, haningekommun@haninge.se  
Upphandlingsnämnden, upphandling@haninge.se  
Troman  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 39(83)

§ 186/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamöter och ersättare samt vice ordförande i
Södertörns upphandlingsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2024 utse följande ledamöter och ersättare, samt vice ordförande:

l. Lars Karlsson (S)
2. Jan-Erik Ljusberg (M)

Ersättare
l. Björn Tapper (SN)
2. Leif Öbrink (L)

Vice ordförande: Jan-Erik Ljusberg (M)

Ärendet
Södertörns upphandlingsnämnd är en gemensam nämnd för samverkan inom
upphandlingsverksamheten för Haninge och Nynäshamns kommuner. Haninge är värdkommun och
den gemensamma nämnden ingår i Haninge kommuns organisation.

Upphandlingsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Varannan två-årsperiod utser
Haninge två ledamöter och två ersättare, Nynäshamn utser en ledamot och en ersättare. Varannan
två-årsperiod är förhållandet omvänt.

För perioden 2023-01-01 - 2024-12-31 utser Nynäshamn två ledamöter och två ersättare, samt vice
ordförande. Presidiet utses formellt av värdkommunen Haninge.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2024 utse följande ledamöter och ersättare, samt vice ordförande:

l. Lars Karlsson (S)
2. Jan-Erik Ljusberg (M)

Ersättare
l. Björn Tapper (SN)
2. Leif Öbrink (L)

Vice ordförande: Jan-Erik Ljusberg (M)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Haninge kommun, haninqekommun@haninqe.se
Upphandlingsnämnden, upphandlinq@haninqe.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:haningekommun@haninge.se
mailto:upphandling@haninge.se


 

PROTOKOLL Sida 40(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 187/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamot och ersättare, samt revisor i Södertörns 
brandförsvarsförbunds förbundsdirektion 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ledamot och ersättare, samt revisor i Södertörns brandförsvars 
förbundsdirektion: 

Ledamot: Marcus Svinhufvud (M)  
Ersättare: Patrik Isestad (S) 
Revisor: Kenneth Åhs (S) 

Ärendet 
Till ledamot och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling (förbundsfullmäktige eller 
direktion) får väljas endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige, 9 
kap 7 § KL.  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ledamot och ersättare, samt revisor i Södertörns 
brandförsvars förbundsdirektion: 

Ledamot: Marcus Svinhufvud (M)  
Ersättare: Patrik Isestad (S) 
Revisor: Kenneth Åhs (S) 
 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Södertörns brandförsvarsförbund, brandforsvaret@sbff.se  
Troman 
Akten 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 40(83)

§ 187/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamot och ersättare, samt revisor i Södertörns
brandförsvarsförbunds förbundsdirektion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ledamot och ersättare, samt revisor i Södertörns brandförsvars
förbundsdirektion:

Ledamot: Marcus Svinhufvud (M)
Ersättare: Patrik Isestad (S)
Revisor: Kenneth Åhs (S)

Ärendet
Till ledamot och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling (förbundsfullmäktige eller
direktion) får väljas endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige, 9
kap 7 § KL.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ledamot och ersättare, samt revisor i Södertörns
brandförsvars förbundsdirektion:

Ledamot: Marcus Svinhufvud (M)
Ersättare: Patrik Isestad (S)
Revisor: Kenneth Åhs (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Södertörns brandförsvarsförbund, brandforsvaret@sbff.se
Troman
Akten

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:brandforsvaret@sbff.se


 

PROTOKOLL Sida 41(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 188/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamöter, ersättare och vice ordförande samt förslag 
till revisor i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds 
förbundsdirektion 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ledamöter, ersättare och vice ordförande i Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbunds förbundsdirektion, samt förslag till revisor: 

Ledamöter: 
1. Janice Boije Junerud (S) 
2. Håkan Svanberg (M) 
3. Bernt Månsson (V) 
 
Ersättare 
1. Sozan Mikha (S) 
2. Carina Kiejstut (KD) 
3. Bengt Holwaster (MP) 
  
Vice ordförande för perioden 2023 - 2024: Håkan Svanberg (M) 
Förslag till revisor: Bernt Högberg (M)  

Ärendet 
Enligt 5 § förbundsordningen skall ordförandeuppdraget fördelas mellan kommunerna vart annat år. 
Haninge kommun har innehaft uppdraget som ordförande och Tyresö kommun har innehaft 
uppdraget som vice ordförande 2021–2022. Under perioden 2023–2024 har Tyresö kommun 
uppdraget som ordförande och Nynäshamn har uppdraget som vice ordförande.  

Till ledamot och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling (förbundsfullmäktige eller 
direktion) får väljas endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige, 9 
kap 7 § KL. Revisor utses av Haninge kommun enligt 7 § förbundsordning, Nynäshamn lämnar 
förslag till en revisor.  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ledamöter, ersättare och vice ordförande i Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsdirektion, samt förslag till revisor: 

Ledamöter: 
1. Janice Boije Junerud (S) 
2. Håkan Svanberg (M) 
3. Bernt Månsson (V) 
 
Ersättare 
1. Sozan Mikha (S) 
2. Carina Kiejstut (KD) 
3. Bengt Holwaster (MP) 
  
Vice ordförande för perioden 2023 - 2024: Håkan Svanberg (M) 
Förslag till revisor: Bernt Högberg (M)  

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 41(83)

§ 188/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamöter, ersättare och vice ordförande samt förslag
till revisor i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
förbundsdirektion
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ledamöter, ersättare och vice ordförande i Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbunds förbundsdirektion, samt förslag till revisor:

Ledamöter:
l. Janice Boije Junerud (S)
2. Håkan Svanberg (M)
3. Bernt Månsson (V)

Ersättare
l. Sozan Mikha (S)
2. Carina Kiejstut (KD)
3. Bengt Holwaster (MP)

Vice ordförande för perioden 2023 - 2024: Håkan Svanberg (M)
Förslag till revisor: Bernt Högberg (M)

Ärendet
Enligt 5 § förbundsordningen skall ordförandeuppdraget fördelas mellan kommunerna vart annat år.
Haninge kommun har innehaft uppdraget som ordförande och Tyresö kommun har innehaft
uppdraget som vice ordförande 2021-2022. Under perioden 2023-2024 har Tyresö kommun
uppdraget som ordförande och Nynäshamn har uppdraget som vice ordförande.

Till ledamot och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling (förbundsfullmäktige eller
direktion) får väljas endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige, 9
kap 7 § KL.Revisor utses av Haninge kommun enligt 7 § förbundsordning, Nynäshamn lämnar
förslag till en revisor.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ledamöter, ersättare och vice ordförande i Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds förbundsdirektion, samt förslag till revisor:

Ledamöter:
l. Janice Boije Junerud (S)
2. Håkan Svanberg (M)
3. Bernt Månsson (V)

Ersättare
l. Sozan Mikha (S)
2. Carina Kiejstut (KD)
3. Bengt Holwaster (MP)

Vice ordförande för perioden 2023 - 2024: Håkan Svanberg (M)
Förslag till revisor: Bernt Högberg (M)

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 42(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@smohf.se  
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 42(83)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, miljokontoret@smohf.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:miljokontoret@smohf.se


 

PROTOKOLL Sida 43(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 189/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare för ombud till Storsthlm 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud:  

Ombud 
1. Marcus Svinhufvud (M) 
2. Patrik Isestad (S) 
 
Ersättare för ombud 
1. Mikael Persson (L) 
2. Göran Bergander (S) 

Ärendet 
Storsthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län. Medlemmarnas 
fullmäktigeförsamlingar väljer ombud som sammanträder på förbundsmöten. Ordinarie 
förbundsmöte hålls året efter att val till kommuner och landsting ägt rum. Varje medlem får utse ett 
antal ombud i relation till antal invånare i kommunen. Kommunerna får utse ett ombud per påbörjat 
antal 20 000 invånare.  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud:  

Ombud 
1. Marcus Svinhufvud (M) 
2. Patrik Isestad (S) 
 
Ersättare för ombud 
1. Mikael Persson (L) 
2. Göran Bergander (S)  

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Storsthlm, registrator@storsthlm.se  
Valen ska registreras via länk skickat av Storsthlm 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 43(83)

§ 189/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare för ombud till Storsthlm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud:

Ombud
l. Marcus Svinhufvud (M)
2. Patrik Isestad (S)

Ersättare för ombud
l. Mikael Persson (L)
2. Göran Bergander (S)

Ärendet
Storsthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län. Medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar väljer ombud som sammanträder på förbundsmöten. Ordinarie
förbundsmöte hålls året efter att val till kommuner och landsting ägt rum. Varje medlem får utse ett
antal ombud i relation till antal invånare i kommunen. Kommunerna får utse ett ombud per påbörjat
antal 20 000 invånare.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud:

Ombud
l. Marcus Svinhufvud (M)
2. Patrik Isestad (S)

Ersättare för ombud
l. Mikael Persson (L)
2. Göran Bergander (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Storsthlm, registrator@storsthlm.se
Valen ska registreras via länk skickat av Storsthlm
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:registrator@storsthlm.se


 

PROTOKOLL Sida 44(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 190/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och 
suppleanter, ordförande och vice ordförande samt 
lekmannarevisorer i AB Nynäshamnsbostäder 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och 
ersättare för ombud i AB Nynäshamnsbostäder: 
 
Ombud: Marcus Svinhufvud (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 
 

2. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse 
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande, 
samt lekmannarevisorer i AB Nynäshamnsbostäder.  
 

Ledamöter 
1. Göran Bergander (S) 
2. Tommy Cumselius (M) 
3. Helen Sellström Edberg (S) 
4. David Öberg (KD) 
5. Tony Björklund (SD) 
 
Personlig suppleant 
1. Conny Tegnerud (S)  
2. Vakant (L) 
3. Bengt Dahlby (V) 
4. Johan Pettersson (C) 
5. Björn Larsson (SD) 
 
Ordförande: Tommy Cumselius (M) 
Vice ordförande: Tony Björklund (SD) 
 
Två lekmannarevisorer: Göran Palmedal (M) och Kenneth Åhs (S) 

Ärendet 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst tre och högst fem personliga 
suppleanter. 

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun för 
tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som 
förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse. 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Nynäshamns 
kommun utse två lekmannarevisorer. Till lekmannarevisorer ska utses någon av de revisorer som 
valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 44(83)

§ 190/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och
suppleanter, ordförande och vice ordförande samt
lekmannarevisorer i ABNynäshamnsbostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

l. Från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och
ersättare för ombud i ABNynäshamnsbostäder:

Ombud: Marcus Svinhufvud (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

2. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande,
samt lekmannarevisorer i ABNynäshamnsbostäder.

Ledamöter
l. Göran Bergander (S)
2. Tommy Cumselius (M)
3. Helen Sellström Edberg (S)
4. David Öberg (KD)
5. Tony Björklund (SD)

Personlig suppleant
l. Conny Tegnerud (S)
2. Vakant (L)
3. Bengt Dahlby (V)
4. Johan Pettersson (C)
5. Björn Larsson (SD)

Ordförande: Tommy Cumselius (M)
Vice ordförande: Tony Björklund (SD)

Två lekmannarevisorer: Göran Palmedal (M) och Kenneth Åhs (S)

Ärendet
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst tre och högst fem personliga
suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun för
tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som
förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Nynäshamns
kommun utse två lekmannarevisorer. Till lekmannarevisorer ska utses någon av de revisorer som
valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 45(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har beslutat om ettåriga mandatperioder för bolagsstyrelsen, kf § 125/22.  
Fullmäktige måste ta beslut om att ändra bolagsordningen innan kommunfullmäktiges beslut om 1 
åriga mandattider kan verkställas. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och 
ersättare för ombud i AB Nynäshamnsbostäder: 
 
Ombud: Marcus Svinhufvud (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 
 

2. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse 
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande, 
samt lekmannarevisorer i AB Nynäshamnsbostäder.  
 

Ledamöter 
1. Göran Bergander (S) 
2. Tommy Cumselius (M) 
3. Helen Sellström Edberg (S) 
4. David Öberg (KD) 
5. Tony Björklund (SD) 
 
Personlig suppleant 
1. Conny Tegnerud (S)  
2. Vakant (L) 
3. Bengt Dahlby (V) 
4. Johan Pettersson (C) 
5. Björn Larsson (SD) 
 
Ordförande: Tommy Cumselius (M) 
Vice ordförande: Tony Björklund (SD) 
 
Två lekmannarevisorer: Göran Palmedal (M) och Kenneth Åhs (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
AB Nynäshamnsbostäder, info@nynasbo.se  
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 45(83)

Kommunfullmäktige har beslutat om ettåriga mandatperioder för bolagsstyrelsen, kf § 125/22.
Fullmäktige måste ta beslut om att ändra bolagsordningen innan kommunfullmäktiges beslut om l
åriga mandattider kan verkställas.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

l. Från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och
ersättare för ombud i ABNynäshamnsbostäder:

Ombud: Marcus Svinhufvud (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

2. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande,
samt lekmannarevisorer i ABNynäshamnsbostäder.

Ledamöter
l. Göran Bergander (S)
2. Tommy Cumselius (M)
3. Helen Sellström Edberg (S)
4. David Öberg (KD)
5. Tony Björklund (SD)

Personlig suppleant
l. Conny Tegnerud (S)
2. Vakant (L)
3. Bengt Dahlby (V)
4. Johan Pettersson (C)
5. Björn Larsson (SD)

Ordförande: Tommy Cumselius (M)
Vice ordförande: Tony Björklund (SD)

Två lekmannarevisorer: Göran Palmedal (M) och Kenneth Åhs (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
ABNynäshamnsbostäder, info@nynasbo.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:info@nynasbo.se


 

PROTOKOLL Sida 46(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 191/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och 
personliga suppleanter, ordförande och vice ordförande samt 
lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor i 
Tegeltraven Holding AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och 
ersättare för ombud i Tegeltraven Holding AB:  
 
Ombud: Marcus Svinhufvud (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 
 

2. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande 
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande, 
samt lekmannarevisorer i Tegeltraven Holding AB:  
 

Ledamöter: 
1. Göran Bergander (S) 
2. Tommy Cumselius (M) 
3. Helen Sellström Edberg (S) 
4. David Öberg (KD) 
5. Tony Björklund (SD) 
 
Personlig suppleant: 
1. Conny Tegnerud (S) 
2. Vakant (L) 
3. Bengt Dahlby (V) 
4. Johan Pettersson (C) 
5. Björn Larsson (SD) 
 
Ordförande: Tommy Cumselius (M) 
Vice ordförande: Tony Björklund (SD) 
 
Lekmannarevisor: Göran Palmedal (M) 
Suppleant för lekmannarevisor: Kenneth Åhs (S) 

Ärendet 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst tre och högst fem personliga 
suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Nynäshamns 
kommun for tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse.  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Nynäshamns 
kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. Till lekmannarevisor ska utses någon av de 
revisorer som valts for granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet. 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 46(83)

§ 191/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och
personliga suppleanter, ordförande och vice ordförande samt
lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor i
Tegeltraven Holding AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

l. Från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och
ersättare för ombud i Tegeltraven Holding AB:

Ombud: Marcus Svinhufvud (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

2. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande,
samt lekmannarevisorer i Tegeltraven Holding AB:

Ledamöter:
l. Göran Bergander (S)
2. Tommy Cumselius (M)
3. Helen Sellström Edberg (S)
4. David Öberg (KD)
5. Tony Björklund (SD)

Personlig suppleant:
l. Conny Tegnerud (S)
2. Vakant (L)
3. Bengt Dahlby (V)
4. Johan Pettersson (C)
5. Björn Larsson (SD)

Ordförande: Tommy Cumselius (M)
Vice ordförande: Tony Björklund (SD)

Lekmannarevisor: Göran Palmedal (M)
Suppleant för lekmannarevisor: Kenneth Åhs (S)

Ärendet
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst tre och högst fem personliga
suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Nynäshamns
kommun for tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast efter
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Nynäshamns
kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. Till lekmannarevisor ska utses någon av de
revisorer som valts for granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 47(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har beslutat om ettårig mandatperiod för bolagsstyrelser, kf § 125/22. Av 
Tegeltravens bolagsordning framgår dock att ledamöterna i styrelsen har en 4 årig mandatperiod. 
Fullmäktige måste ta beslut om att ändra bolagsordningen innan kommunfullmäktiges beslut om 1-
åriga mandattider kan verkställas. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och 
ersättare för ombud i Tegeltraven Holding AB:  
 
Ombud: Marcus Svinhufvud (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 
 

2. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande 
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande, 
samt lekmannarevisorer i Tegeltraven Holding AB:  
 

Ledamöter: 
1. Göran Bergander (S) 
2. Tommy Cumselius (M) 
3. Helen Sellström Edberg (S) 
4. David Öberg (KD) 
5. Tony Björklund (SD) 
 
Personlig suppleant: 
1. Conny Tegnerud (S) 
2. Vakant (L) 
3. Bengt Dahlby (V) 
4. Johan Pettersson (C) 
5. Björn Larsson (SD) 
 
Ordförande: Tommy Cumselius (M) 
Vice ordförande: Tony Björklund (SD) 
 
Lekmannarevisor: Göran Palmedal (M) 
Suppleant för lekmannarevisor: Kenneth Åhs (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
AB Nynäshamnsbostäder, info@nynasbo.se  
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 47(83)

Kommunfullmäktige har beslutat om ettårig mandatperiod för bolagsstyrelser, kf § 125/22. Av
Tegeltravens bolagsordning framgår dock att ledamöterna i styrelsen har en 4 årig mandatperiod.
Fullmäktige måste ta beslut om att ändra bolagsordningen innan kommunfullmäktiges beslut om l-
åriga mandattider kan verkställas.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

l. Från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och
ersättare för ombud i Tegeltraven Holding AB:

Ombud: Marcus Svinhufvud (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

2. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa, ordförande och vice ordförande,
samt lekmannarevisorer i Tegeltraven Holding AB:

Ledamöter:
l. Göran Bergander (S)
2. Tommy Cumselius (M)
3. Helen Sellström Edberg (S)
4. David Öberg (KD)
5. Tony Björklund (SD)

Personlig suppleant:
l. Conny Tegnerud (S)
2. Vakant (L)
3. Bengt Dahlby (V)
4. Johan Pettersson (C)
5. Björn Larsson (SD)

Ordförande: Tommy Cumselius (M)
Vice ordförande: Tony Björklund (SD)

Lekmannarevisor: Göran Palmedal (M)
Suppleant för lekmannarevisor: Kenneth Åhs (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
ABNynäshamnsbostäder, info@nynasbo.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:info@nynasbo.se


 

PROTOKOLL Sida 48(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 192/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och 
suppleanter för dessa i Nynäshamns Mark AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Från årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande 
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa i Nynäshamns Mark AB: 
 
Ledamöter: 
1. Patrik Isestad (S) 
2. Marcus Svinhufvud (M) 
 
Personliga suppleanter 
1. Göran Bergander (S) 
2. Bengt-Göran Pettersson (KD) 
 

2. från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och 
ersättare för ombud i Nynäshamns Mark AB:  
 
Ombud: Otto Svedenblad (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat om ettårig mandatperiod för bolagsstyrelser, Kf § 125/22. Av 
Nynäshamns Mark ABs bolagsordning framgår dock att ledamöterna i styrelsen har en 4 årig 
mandatperiod. Fullmäktige måste ta beslut om att ändra bolagsordningen innan 
kommunfullmäktiges beslut om 1 åriga mandattider kan verkställas.  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

3. Från årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande 
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa i Nynäshamns Mark AB: 
 
Ledamöter: 
1. Patrik Isestad (S) 
2. Marcus Svinhufvud (M) 
 
Personliga suppleanter 
1. Göran Bergander (S) 
2. Bengt-Göran Pettersson (KD) 
 

4. från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och 
ersättare för ombud i Nynäshamns Mark AB:  
 
Ombud: Otto Svedenblad (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 48(83)

§ 192/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamöter och
suppleanter för dessa i Nynäshamns Mark AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

l. Från årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa i Nynäshamns Mark AB:

Ledamöter:
l. Patrik Isestad (S)
2. Marcus Svinhufvud (M)

Personliga suppleanter
l. Göran Bergander (S)
2. Bengt-Göran Pettersson (KD)

2. från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och
ersättare för ombud i Nynäshamns Mark AB:

Ombud: Otto Svedenblad (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om ettårig mandatperiod för bolagsstyrelser, Kf § 125/22. Av
Nynäshamns Mark ABs bolagsordning framgår dock att ledamöterna i styrelsen har en 4 årig
mandatperiod. Fullmäktige måste ta beslut om att ändra bolagsordningen innan
kommunfullmäktiges beslut om l åriga mandattider kan verkställas.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

3. Från årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande
styrelseledamöter och personliga suppleanter för dessa i Nynäshamns Mark AB:

Ledamöter:
l. Patrik Isestad (S)
2. Marcus Svinhufvud (M)

Personliga suppleanter
l. Göran Bergander (S)
2. Bengt-Göran Pettersson (KD)

4. från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och
ersättare för ombud i Nynäshamns Mark AB:

Ombud: Otto Svedenblad (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 49(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Skickas till 
Akten 
De valda 
Nynäshamns Mark AB, info@stockholmshamnar.se  
mats.lundin@stockholmshamnar.se, susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se, 
thomas.andersson@stockholmshamnar.se 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 49(83)

Skickas till
Akten
De valda
Nynäshamns Mark AB, info@stockholmshamnar.se
mats.lundin@stockholmshamnar.se, susanne.benqtsson@stockholmshamnar.se,
thomas.andersson@stockholmshamnar.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:info@stockholmshamnar.se
mailto:mats.lundin@stockholmshamnar.se
mailto:susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se
mailto:thomas.andersson@stockholmshamnar.se


 

PROTOKOLL Sida 50(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 193/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamot och 
suppleant för denna samt ersättare för lekmannarevisorer SRV 
återvinning AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande 
styrelseledamot och suppleant, samt ersättare för lekmannarevisor i SRV återvinning AB: 
 
Ledamot: Håkan Svanberg (M) 
Suppleant: Lars Åke Lundin (S) 
Ersättare för lekmannarevisor: Bernt Högberg (M) 
 

2. Från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och 
ersättare för ombud: 
 
Ombud: Marcus Svinhufvud (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ettårig mandatperiod för bolagsstyrelser, Kf § 125/22. Av 
SRV:s bolagsordning framgår dock att ledamöterna i styrelsen har en 4 årig mandatperiod. 
Kommunfullmäktige måste ta beslut om att ändra bolagsordningen innan kommunfullmäktiges 
beslut om 1 åriga mandattider kan verkställas. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
 

3. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande 
styrelseledamot och suppleant, samt ersättare för lekmannarevisor i SRV återvinning AB: 
 
Ledamot: Håkan Svanberg (M) 
Suppleant: Lars Åke Lundin (S) 
Ersättare för lekmannarevisor: Bernt Högberg (M) 
 

4. Från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och 
ersättare för ombud: 
 
Ombud: Marcus Svinhufvud (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten, Troman, De valda 
SRV återvinning AB, kundservice@srvatervinning.se  
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 50(83)

§ 193/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare för ombud, styrelseledamot och
suppleant för denna samt ersättare för lekmannarevisorer SRV
återvinning AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

l. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande
styrelseledamot och suppleant, samt ersättare för lekmannarevisor i SRV återvinning AB:

Ledamot: Håkan Svanberg (M)
Suppleant: Lars Åke Lundin (S)
Ersättare för lekmannarevisor: Bernt Högberg (M)

2. Från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och
ersättare för ombud:

Ombud: Marcus Svinhufvud (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ettårig mandatperiod för bolagsstyrelser, Kf § 125/22. Av
SRV:s bolagsordning framgår dock att ledamöterna i styrelsen har en 4 årig mandatperiod.
Kommunfullmäktige måste ta beslut om att ändra bolagsordningen innan kommunfullmäktiges
beslut om l åriga mandattider kan verkställas.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att

3. Från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2027 utse följande
styrelseledamot och suppleant, samt ersättare för lekmannarevisor i SRV återvinning AB:

Ledamot: Håkan Svanberg (M)
Suppleant: Lars Åke Lundin (S)
Ersättare för lekmannarevisor: Bernt Högberg (M)

4. Från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse följande ombud och
ersättare för ombud:

Ombud: Marcus Svinhufvud (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten, Troman, Devalda
SRV återvinning AB, kundservice@srvatervinninq.se

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:kundservice@srvatervinning.se


 

PROTOKOLL Sida 51(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 194/22        KS/2022/0319/110 

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bortlägga ärendet till nästkommande sammanträde. 

Protokollsanteckning 
Eftersom kallelse till sammanträdet den 8 december redan sänts ut, hanteras ärendet på 
sammanträdet den 12 januari 2023. 

Ärendet 
Länsstyrelsen har beslutat om antalet gode män per kommun för tiden 1 januari 2023 – 31 
december 2026. Beslutet grundar sig på 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen. Gode män utses genom 
val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- och skogsbruksfrågor.  

Nynäshamns kommun ska enligt beslutet utse 4 godemän med kunskap om tätortsförhållanden och 
2 godemän med kunskap om jord- och skogsbruksfrågor.  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Länsstyrelsen, stockholm@lansstyrelsen.se, dnr 62506-2022 
Lantmäteriet, (svarsblankett), lantmateriet@lm.se 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 51(83)

§ 194/22 KS/2022/0319/110

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bortlägga ärendet till nästkommande sammanträde.

Protokollsanteckning
Eftersom kallelse till sammanträdet den 8 december redan sänts ut, hanteras ärendet på
sammanträdet den 12 januari 2023.

Ärendet
Länsstyrelsen har beslutat om antalet gode män per kommun för tiden l januari 2023 - 31
december 2026. Beslutet grundar sig på 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen. Gode män utses genom
val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- och skogsbruksfrågor.

Nynäshamns kommun ska enligt beslutet utse 4 godemän med kunskap om tätortsförhållanden och
2 godemän med kunskap om jord- och skogsbruksfrågor.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande
sammanträde.

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Länsstyrelsen, stockholm@lansstyrelsen.se, dnr 62506-2022
Lantmäteriet, (svarsblankett), lantmateriet@lm.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se


 

PROTOKOLL Sida 52(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 195/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare till Stockholmsregionens 
försäkrings AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse 
följande ombud och ersättare för ombud i Stockholmsregionens Försäkrings AB 

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 

Ärendet 
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) ägs av 21 kommuner i Stockholms län. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Stockholmsregionens Försäkrings AB 

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Stockholmsregionens Försäkrings AB, info@srfab.net  
Troman  
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 52(83)

§ 195/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare till Stockholmsregionens
försäkrings AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse
följande ombud och ersättare för ombud i Stockholmsregionens Försäkrings AB

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

Ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB(SRF) ägs av 21 kommuner i Stockholms län.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med l januari 2023 till och med 31
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Stockholmsregionens Försäkrings AB

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Stockholmsregionens Försäkrings AB, info@srfab.net
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:info@srfab.net


 

PROTOKOLL Sida 53(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 196/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges luftvårdsförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse 
följande ombud och ersättare för ombud i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.  

Ombud: Bo Persson (L) 
Ersättare för ombud: Kerstin Andersson (MP) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja ombud och ersättare till Östra Sveriges luftvårdsförbund. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.  

Ombud: Bo Persson (L) 
Ersättare för ombud: Kerstin Andersson (MP) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, kontakt@oslvf.se  
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 53(83)

§ 196/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges luftvårdsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse
följande ombud och ersättare för ombud i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Ombud: Bo Persson (L)
Ersättare för ombud: Kerstin Andersson (MP)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska välja ombud och ersättare till Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med l januari 2023 till och med 31
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Ombud: Bo Persson (L)
Ersättare för ombud: Kerstin Andersson (MP)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, kontakt@oslvf.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:kontakt@oslvf.se


 

PROTOKOLL Sida 54(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 197/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare till Svealands 
kustvattenvårdsförbund 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse 
följande ombud och ersättare för ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund.  

Ombud: Bo Persson (L) 
Ersättare för ombud: Anna Evans (MP) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från med 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund.  

Ombud: Bo Persson (L) 
Ersättare för ombud: Anna Evans (MP) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Svealands kustvattenvårdsförbund, ingela.backstrom@storsthlm.se  
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 54(83)

§ 197/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare till Svealands
kustvattenvårdsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse
följande ombud och ersättare för ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund.

Ombud: BoPersson (L)
Ersättare för ombud: Anna Evans (MP)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från med l januari 2023 till och med 31
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Svealands kustvattenvårdsförbund.

Ombud: BoPersson (L)
Ersättare för ombud: Anna Evans (MP)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Svealands kustvattenvårdsförbund, inqela.backstrom@storsthlm.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:ingela.backstrom@storsthlm.se


 

PROTOKOLL Sida 55(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 198/22        KS/2022/0319/110 

Val av suppleant i Skärgårdsstiftelsen Stockholms län 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande suppleant till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län:  

Suppleant: Leif Öbrink (L) 

Ärendet 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har tre ledamöter och 3 suppleanter som representerar 6 
skärgårdskommuner. Nynäshamn utser en suppleant för mandatperioden 2023–2026. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande suppleant till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län:  

Suppleant: Leif Öbrink (L) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Skärgårdsstiftelsen Stockholms län, kansliet@skargardsstiftelsen.se  
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 55(83)

§ 198/22 KS/2022/0319/110

Val av suppleant i Skärgårdsstiftelsen Stockholms län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande suppleant till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län:

Suppleant: Leif Öbrink (L)

Ärendet
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har tre ledamöter och 3 suppleanter som representerar 6
skärgårdskommuner. Nynäshamn utser en suppleant för mandatperioden 2023-2026.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande suppleant till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län:

Suppleant: Leif Öbrink (L)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Skärgårdsstiftelsen Stockholms län, kansliet@skarqardsstiftelsen.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:kansliet@skargardsstiftelsen.se


 

PROTOKOLL Sida 56(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 199/22        KS/2022/0319/110 

Val av rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med rådsmötet 2023 till och med rådsmötet 2027 utse 
följande ledamöter och personliga ersättare i Mälardalsrådet.  
 
Ledamöter: 
1. Patrik Isestad (S) 
2. Marcus Svinhufvud (M) 
 
Personliga ersättare: 
1. Anders Järnemar (SN) 
2. Mikael Persson (L) 

Ärendet 
Enligt 6 § stadgar för Mälardalsrådet utser Nynäshamn två ledamöter, medlem kan utse personliga 
ersättare för ledamöterna. Rådet är Mälardalsrådets fullmäktige och sammanträder en gång per år i 
samband med Mälartinget. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med rådsmötet 2023 till och med 
rådsmötet 2027 utse följande ledamöter och personliga ersättare i Mälardalsrådet.  
Ledamöter: 
1. Patrik Isestad (S) 
2. Marcus Svinhufvud (M) 
 
Personliga ersättare: 
1. Anders Järnemar (SN) 
2. Mikael Persson (L) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Mälardalsrådet, kansliet@malardalsradet.se  
Troman  
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 56(83)

§ 199/22 KS/2022/0319/110

Val av rådsledamöter och ersättare i Mälardalsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med rådsmötet 2023 till och med rådsmötet 2027 utse
följande ledamöter och personliga ersättare i Mälardalsrådet.

Ledamöter:
l. Patrik Isestad (S)
2. Marcus Svinhufvud (M)

Personliga ersättare:
l. Anders Järnemar (SN)
2. Mikael Persson (L)

Ärendet
Enligt 6 § stadgar för Mälardalsrådet utser Nynäshamn två ledamöter, medlem kan utse personliga
ersättare för ledamöterna. Rådet är Mälardalsrådets fullmäktige och sammanträder en gång per år i
samband med Mälartinget.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med rådsmötet 2023 till och med
rådsmötet 2027 utse följande ledamöter och personliga ersättare i Mälardalsrådet.
Ledamöter:
l. Patrik Isestad (S)
2. Marcus Svinhufvud (M)

Personliga ersättare:
l. Anders Järnemar (SN)
2. Mikael Persson (L)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Mälardalsrådet, kansliet@malardalsradet.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:kansliet@malardalsradet.se


 

PROTOKOLL Sida 57(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 200/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare till Nynäshamns 
Stadskärneförening 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande till ombud och ersättare för ombud i Nynäshamns Stadskärneförening:  
 
Ombud: Satu Goldbech (M) 
Ersättare för ombud: Björn Tapper (SN) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare till Nynäshamns Stadskärneförening. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande till ombud och ersättare för ombud i Nynäshamns 
Stadskärneförening:  
 
Ombud: Satu Goldbech (M) 
Ersättare för ombud: Björn Tapper (SN) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Nynäshamns Stadskärneförening, centrumledare@nynashamnscentrum.se  
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 
Troman 
  
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 57(83)

§ 200/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare till Nynäshamns
Stadskärneförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande till ombud och ersättare för ombud i Nynäshamns Stadskärneförening:

Ombud: Satu Goldbech (M)
Ersättare för ombud: Björn Tapper (SN)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare till Nynäshamns Stadskärneförening.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande till ombud och ersättare för ombud i Nynäshamns
Stadskärneförening:

Ombud: Satu Goldbech (M)
Ersättare för ombud: Björn Tapper (SN)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Nynäshamns Stadskärneförening, centrumledare@nynashamnscentrum.se
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:centrumledare@nynashamnscentrum.se


 

PROTOKOLL Sida 58(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 201/22        KS/2022/0319/110 

Val av kommunal fanbärare och ersättare för fanbärare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande som kommunal fanbärare: 
 
Fanbärare: Theresia Bergendahl (C) 
Ersättare för fanbärare: Thomas Söderström (PPiN) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska utse fanbärare och ersättare för fanbärare. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande som kommunal fanbärare: 
 
Fanbärare: Theresia Bergendahl (C) 
Ersättare för fanbärare: Thomas Söderström (PPiN) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Kontaktcenter 
HR 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 58(83)

§ 201/22 KS/2022/0319/110

Val av kommunal fanbärare och ersättare för fanbärare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande som kommunal fanbärare:

Fanbärare: Theresia Bergendahl (C)
Ersättare för fanbärare: Thomas Söderström (PPiN)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse fanbärare och ersättare för fanbärare.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande som kommunal fanbärare:

Fanbärare: Theresia Bergendahl (C)
Ersättare för fanbärare: Thomas Söderström (PPiN)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Kontaktcenter
HR
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 59(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 202/22        KS/2022/0319/110 

Val av ledamot och suppleant i Samordningsförbundet Östra 
Södertörn 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse 
följande styrelseledamot och personlig suppleant i Samordningsförbundet Östra Södertörn: 
 
Ledamot: Antonella Pirrone (KD) 
Personlig suppleant: Ola Hägg (S) 

Ärendet 
I styrelsen har varje medlemsmyndighet en ledamot. Ordförandeposten cirkulerar mellan 
kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö i två-årsperioder. Ordförandeposten innehas av 
Haninge kommun för perioden 2023–2024.  

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 utse följande styrelseledamot och personlig suppleant i Samordningsförbundet Östra 
Södertörn: 
 
Ledamot: Antonella Pirrone (KD) 
Personlig suppleant: Ola Hägg (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Samordningsförbundet Östra Södertörn, anna.kristiansson@haninge.se  
Socialförvaltningen 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 59(83)

§ 202/22 KS/2022/0319/110

Val av ledamot och suppleant i Samordningsförbundet Östra
Södertörn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse
följande styrelseledamot och personlig suppleant i Samordningsförbundet Östra Södertörn:

Ledamot: Antonella Pirrone (KD)
Personlig suppleant: Ola Hägg (S)

Ärendet
I styrelsen har varje medlemsmyndighet en ledamot. Ordförandeposten cirkulerar mellan
kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö i två-årsperioder. Ordförandeposten innehas av
Haninge kommun för perioden 2023-2024.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med l januari 2023 till och med 31
december 2026 utse följande styrelseledamot och personlig suppleant i Samordningsförbundet Östra
Södertörn:

Ledamot: Antonella Pirrone (KD)
Personlig suppleant: Ola Hägg (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Samordningsförbundet Östra Södertörn, anna.kristiansson@haninqe.se
Socialförvaltningen
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:anna.kristiansson@haninge.se


 

PROTOKOLL Sida 60(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 203/22        KS/2022/0319/110 

Val av representant i Haninge/Nynäshamns brottsofferjour 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 
utse följande representant till Haninge/Nynäshamns brottsofferjour:  

Representant: Anders Karlsson (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska utse representant i Haninge/Nynäshamns brottsofferjour. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 utse följande representant till Haninge/Nynäshamns brottsofferjour:  

Representant: Anders Karlsson (M) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour, info@haninge.boj.se  
Troman  
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 60(83)

§ 203/22 KS/2022/0319/110

Val av representant i Haninge/Nynäshamns brottsofferjour
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med l januari 2023 till och med den 31 december 2026
utse följande representant till Haninge/Nynäshamns brottsofferjour:

Representant: Anders Karlsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse representant i Haninge/Nynäshamns brottsofferjour.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med l januari 2023 till och med
den 31 december 2026 utse följande representant till Haninge/Nynäshamns brottsofferjour:

Representant: Anders Karlsson (M)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Haninge/Nynäshamns Brottsofferjour, info@haninqe.boj.se
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:info@haninge.boj.se


 

PROTOKOLL Sida 61(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 204/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Ösmo viltvårdsområde 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den december 2026 
utse följande ombud och ersättare för ombud i Ösmo viltvårdsområde: 

Ombud: Peter Wennerberg (C) 
Ersättare för ombud: Magnus Liljeström (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja ombud och ersättare för ombud i Ösmo viltvårdsområde. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Ösmo viltvårdsområde: 

Ombud: Peter Wennerberg (C) 
Ersättare för ombud: Magnus Liljeström (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren MEX 
Troman 
Ösmo viltvårdsområde 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 61(83)

§ 204/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Ösmo viltvårdsområde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den december 2026
utse följande ombud och ersättare för ombud i Ösmo viltvårdsområde:

Ombud: Peter Wennerberg (C)
Ersättare för ombud: Magnus Liljeström (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska välja ombud och ersättare för ombud i Ösmo viltvårdsområde.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Ösmo viltvårdsområde:

Ombud: Peter Wennerberg (C)
Ersättare för ombud: Magnus Liljeström (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Markförvaltaren MEX
Troman
Ösmo viltvårdsområde

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 62(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 205/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Östsörmlands skogsbruksområde 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östsörmlands skogsbruksområde:  

Ombud: Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Ersättare för ombud: Mats Johansson (V) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Östsörmlands skogsbruksområde. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östsörmlands 
skogsbruksområde:  

Ombud: Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Ersättare för ombud: Mats Johansson (V) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Östsörmlands skogsbruksområde 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 62(83)

§ 205/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Östsörmlands skogsbruksområde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östsörmlands skogsbruksområde:

Ombud: Bengt-Göran Pettersson (KD)
Ersättare för ombud: Mats Johansson (V)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Östsörmlands skogsbruksområde.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östsörmlands
skogsbruksområde:

Ombud: Bengt-Göran Pettersson (KD)
Ersättare för ombud: Mats Johansson (V)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Östsörmlands skogsbruksområde
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 63(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 206/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Bergholmens vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud i Bergholmens vägsamfällighet: 

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Helen Sellström Edberg (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Bergholmens vägsamfällighet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud i Bergholmens vägsamfällighet: 

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Helen Sellström Edberg (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Bergholmens vägsamfällighet; anders@thetis.nu  
Markförvaltaren Mex 
Troman  
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 63(83)

§ 206/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Bergholmens vägsamfällighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud i Bergholmens vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Helen Sellström Edberg (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Bergholmens vägsamfällighet.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud i Bergholmens vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Helen Sellström Edberg (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Bergholmens vägsamfällighet; anders@thetis.nu
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:anders@thetis.nu


 

PROTOKOLL Sida 64(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 207/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Gryts vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse 
följande ombud och ersättare för ombud i Gryts vägsamfällighet: 

Ombud: Patrik Appelkvist Larsson (C) 
Ersättare för ombud: Anna-Lena Lundén (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Gryts vägsamfällighet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Gryts vägsamfällighet: 

Ombud: Patrik Appelkvist Larsson (C) 
Ersättare för ombud: Anna-Lena Lundén (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Gryts vägsamfällighet; pelle@svennberg.net  
Markförvaltaren Mex 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 64(83)

§ 207/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Gryts vägsamfällighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse
följande ombud och ersättare för ombud i Gryts vägsamfällighet:

Ombud: Patrik Appelkvist Larsson (C)
Ersättare för ombud: Anna-Lena Lunden (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Gryts vägsamfällighet.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med l januari 2023 till och med 31
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Gryts vägsamfällighet:

Ombud: Patrik Appelkvist Larsson (C)
Ersättare för ombud: Anna-Lena Lunden (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Gryts vägsamfällighet; pelle@svennberg.net
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:pelle@svennberg.net


 

PROTOKOLL Sida 65(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 208/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Nabbens vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud i Nabbens vägsamfällighet:  

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Susanne Wiik (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Nabbens vägsamfällighet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud i Nabbens vägsamfällighet:  

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Susanne Wiik (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Nabbens vägsamfällighet, ajneforsconsulting@gmail.com  
Markförvaltaren Mex 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 65(83)

§ 208/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Nabbens vägsamfällighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud i Nabbens vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Susanne Wiik (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Nabbens vägsamfällighet.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud i Nabbens vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Susanne Wiik (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Nabbens vägsamfällighet, ajneforsconsulting@gmail.com
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:ajneforsconsulting@gmail.com


 

PROTOKOLL Sida 66(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 209/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Neder Söderby vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse 
följande ombud och ersättare för ombud i Neder Söderby vägsamfällighet: 

Ombud: Kjell Gustafsson (C) 
Ersättare för ombud: Ulla Johansson (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Neder Söderby vägsamfällighet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Neder Söderby vägsamfällighet: 

Ombud: Kjell Gustafsson (C) 
Ersättare för ombud: Ulla Johansson (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Neder Söderby vägsamfällighet; i.jarl@bredband.net  
Markförvaltaren Mex 
Troman  
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 66(83)

§ 209/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Neder Söderby vägsamfällighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse
följande ombud och ersättare för ombud i Neder Söderby vägsamfällighet:

Ombud: Kjell Gustafsson (C)
Ersättare för ombud: Ulla Johansson (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Neder Söderby vägsamfällighet.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med l januari 2023 till och med 31
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Neder Söderby vägsamfällighet:

Ombud: Kjell Gustafsson (C)
Ersättare för ombud: Ulla Johansson (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Neder Söderby vägsamfällighet; i.jarl@bredband.net
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:i.jarl@bredband.net


 

PROTOKOLL Sida 67(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 210/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Stattnäs vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse 
följande ombud och ersättare för ombud i Stattnäs vägsamfällighet:  

Ombud: Tommy Cumselius (M)  
Ersättare för ombud: Daniel Jobark (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Stattnäs vägsamfällighet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Stattnäs vägsamfällighet:  

Ombud: Tommy Cumselius (M)  
Ersättare för ombud: Daniel Jobark (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman  
Stattnäs vägsamfällighet; 
c/o John Dunér 
Riksrådsvägen 17 
128 38 Skarpnäck 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 67(83)

§ 210/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Stattnäs vägsamfällighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att från och med l januari 2023 till och med 31 december 2026 utse
följande ombud och ersättare för ombud i Stattnäs vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Daniel Jobark (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Stattnäs vägsamfällighet.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med l januari 2023 till och med 31
december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Stattnäs vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Daniel Jobark (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Stattnäs vägsamfäIIighet;
c/o John Duner
Riksrådsvägen 17
128 38 Skarpnäck

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 68(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 211/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud i Storuddens vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud i Storuddens vägsamfällighet:  

Ombud: Tommy Cumselius (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud i Storuddens vägsamfällighet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud i Storuddens vägsamfällighet:  

Ombud: Tommy Cumselius (M) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Storuddens vägsamfällighet, 
Storudden 170 
149 92 Nynäshamn 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 68(83)

§ 211/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud i Storuddens vägsamfällighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud i Storuddens vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud i Storuddens vägsamfällighet.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud i Storuddens vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Storuddens vägsamfäIIighet,
Storudden 170
149 92 Nynäshamn

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 69(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 212/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Sunnerby vägförening 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Sunnerby vägförening.  

Ombud: Anton Gunnarsson (C) 
Ersättare för ombud: Mikael Dahlin (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Sunnerby vägförening. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Sunnerby vägförening.  

Ombud: Anton Gunnarsson (C) 
Ersättare för ombud: Mikael Dahlin (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Sunnerby vägförening; 
c/o Ingela Fresk 
Konvaljevägen 6  
148 71 Sorunda 
 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 69(83)

§ 212/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Sunnerby vägförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Sunnerby vägförening.

Ombud: Anton Gunnarsson (C)
Ersättare för ombud: Mikael Dahlin (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Sunnerby vägförening.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Sunnerby vägförening.

Ombud: Anton Gunnarsson (C)
Ersättare för ombud: Mikael Dahlin (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Sunnerby vägförening;
c/o Ingela Fresk
Konvaljevägen 6
148 71 Sorunda

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 70(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 213/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud i Yxlö vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Yxlö vägsamfällighet: 

Ombud: Ove Forsberg (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud i Yxlö vägsamfällighet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Yxlö vägsamfällighet: 

Ombud: Ove Forsberg (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman  
Yxlö vägsamfällighet; 
c/o Thenór Årström 
Yxlö 108 
148 91 Ösmo 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 70(83)

§ 213/22

Val av ombud i Yxlö vägsamfällighet

KS/2022/0319/110

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Yxlö vägsamfällighet:

Ombud: Ove Forsberg (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud i Yxlö vägsamfällighet.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Yxlö vägsamfällighet:

Ombud: Ove Forsberg (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Yxlö vägsamfällighet;
c/o Then6r Årström
Yxlö 108
148 91 Ösmo

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 71(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 214/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet: 

Ombud: Tommy Cumselius (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet: 

Ombud: Tommy Cumselius (M) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Svärdsö södra vägsamfällighet; 
c/o Christina Selldén 
Gränsvägen 20 
137 41 Västerhaninge 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 71(83)

§ 214/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud i Svärdsö södra vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Svärdsö södra vägsamfällighet;
c/o Christina Sellden
Gränsvägen 20
137 41 Västerhaninge

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 72(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 215/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud i Örns vägsamfällighet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Örns vägsamfällighet:  

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige utser ombud i Örns vägsamfällighet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Örns vägsamfällighet:  

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Örns vägsamfällighet; 
c/o Staffan Olsson 
Kungsgatan 78 LGH 1203 
112 27 Stockholm 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 72(83)

§ 215/22

Val av ombud i Örns vägsamfällighet
KS/2022/0319/110

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Örns vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige utser ombud i Örns vägsamfällighet.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Örns vägsamfällighet:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Patrik Isestad (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Örns vägsamfällighet;
c/o Staffan Olsson
Kungsgatan 78 LGH 1203
112 27 Stockholm

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 73(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 216/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Ösmo vägförening 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Ösmo vägförening: 

Ombud: Maria Gard Günster (C) 
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Ösmo vägförening. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Ösmo vägförening: 

Ombud: Maria Gard Günster (C) 
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Ösmo vägförening; 
Box 38 
148 21 Ösmo 
 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 73(83)

§ 216/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Ösmo vägförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Ösmo vägförening:

Ombud: Maria Gard Gunster (C)
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Ösmo vägförening.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Ösmo vägförening:

Ombud: Maria Gard Gunster (C)
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Ösmo vägförening;
Box 38
148 21 Ösmo

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 74(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 217/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Svalsta fastighetsförening 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Svalsta fastighetsägarförening:  

Ombud: Maud Sjödén (C) 
Ersättare för ombud: Thomas Zallin (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Svalsta fastghetsförening. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Svalsta 
fastighetsägarförening:  

Ombud: Maud Sjödén (C) 
Ersättare för ombud: Thomas Zallin (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Svalsta fastighetsägarförening; Magnus Eklöf 076-634 73 54 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 74(83)

§ 217/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Svalsta fastighetsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Svalsta fastighetsägarförening:

Ombud: Maud Sjöden (C)
Ersättare för ombud: Thomas Zallin (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Svalsta fastghetsförening.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Svalsta
fastighetsägarförening:

Ombud: Maud Sjöden (C)
Ersättare för ombud: Thomas Zallin (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Svalsta fastighetsägarförening; Magnus Eklöf 076-634 73 54
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 75(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 218/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Marsta samfällighetsförening 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Marsta samfällighetsförening: 

Ombud: Maria Gard Günster (C) 
Ersättare för ombud: Yvonne Lundin (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Marsta samfällighetsförening. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Marsta 
samfällighetsförening: 

Ombud: Maria Gard Günster (C) 
Ersättare för ombud: Yvonne Lundin (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Marsta samfällighetsförening; 
c/o M Pettersson 
Fornminnesvägen 3 
148 60 Stora vika 
 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 75(83)

§ 218/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Marsta samfällighetsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Marsta samfällighetsförening:

Ombud: Maria Gard Gunster (C)
Ersättare för ombud: Yvonne Lundin (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Marsta samfällighetsförening.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Marsta
samfällighetsförening:

Ombud: Maria Gard Gunster (C)
Ersättare för ombud: Yvonne Lundin (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Marsta samfällighetsförening;
c/o M Pettersson
Fornminnesvägen 3
148 60 Stora vika

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 76(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 219/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud i Oxnögården, Ängsholmen 
samfällighetsförening 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Oxnögården, Ängsholmen 
samfällighetsförening:  

Ombud: Otto Svedenblad (M) 
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud i Oxnögården, Ängsholmen samfällighetsförening. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Oxnögården, 
Ängsholmen samfällighetsförening:  

Ombud: Otto Svedenblad (M) 
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Oxnögården, Ängsholmen samfällighetsförening; 
c/o Mayvor Lundh 
Östhammarsgatan 72 
115 28 Stockholm 
 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 76(83)

§ 219/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud i Oxnögården, Ängsholmen
samfällighetsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Oxnögården, Ängsholmen
samfällighetsförening:

Ombud: Otto Svedenblad (M)
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud i Oxnögården, Ängsholmen samfällighetsförening.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Oxnögården,
Ängsholmen samfäIIighetsförening:

Ombud: Otto Svedenblad (M)
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Oxnögården, Ängsholmen samfällighetsförening;
c/o Mayvor Lundh
Östhammarsgatan 72
115 28 Stockholm

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 77(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 220/22       KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Torps skifteslags 
samfällighetsförening 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Torps skifteslags samfällighetsförening: 

Ombud: Peter Wennerberg (C) 
Ersättare för ombud: Kjell Ericsson (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Torps skifteslags samfällighetsförening. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Torps skifteslags 
samfällighetsförening: 

Ombud: Peter Wennerberg (C) 
Ersättare för ombud: Kjell Ericsson (S) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Torps skifteslags samfällighetsförening; 
c/o Jan Pettersson 
Torp 24 
148 70 Sorunda 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 77(83)

§ 220/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Torps skifteslags
samfällighetsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Torps skifteslags samfällighetsförening:

Ombud: Peter Wennerberg (C)
Ersättare för ombud: Kjell Ericsson (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Torps skifteslags samfällighetsförening.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Torps skifteslags
samfällighetsförening:

Ombud: Peter Wennerberg (C)
Ersättare för ombud: Kjell Ericsson (S)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Torps skifteslags samfällighetsförening;
c/o Jan Pettersson
Torp 24
148 70 Sorunda

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 78(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 221/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Älby samfällighetsförening 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Älby samfällighetsförening: 

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Älby samfällighetsförening. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Älby 
samfällighetsförening: 

Ombud: Tommy Cumselius (M) 
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Älby samfällighetsförening; 
c/o Kjell Ahlgren 
Älby 33 
148 91 Ösmo 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 78(83)

§ 221/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Älby samfällighetsförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Älby samfällighetsförening:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Älby samfällighetsförening.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Älby
samfällighetsförening:

Ombud: Tommy Cumselius (M)
Ersättare för ombud: Ove Forsberg (S)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Älby samfällighetsförening;
c/o Kjell Ahlgren
Älby 33
148 91 Ösmo

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 79(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 222/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Elfvikens torrläggningsföretag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Elfvikens torrläggningsföretag:  

Ombud: Ove Forsberg (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Elfvikens torrläggningsföretag. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Elfvikens 
torrläggningsföretag:  

Ombud: Ove Forsberg (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Elvikens torrläggningsföretag 
c/o Ann Andersson 
Beles väg 15 
148 33 Ösmo 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 79(83)

§ 222/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Elfvikens torrläggningsföretag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Elfvikens torrläggningsföretag:

Ombud: Ove Forsberg (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Elfvikens torrläggningsföretag.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Elfvikens
torrläggningsföretag:

Ombud: Ove Forsberg (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Elvikens torrläggningsföretag
c/o Ann Andersson
Beles väg 15
148 33 Ösmo

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 80(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 223/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Östra Styrans våtmarker 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östra Styrans våtmarker:  

Ombud: Ove Forsberg (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Östra Styrans våtmarker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östra Styrans 
våtmarker:  

Ombud: Ove Forsberg (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
Östra Styrans våtmarker; 
c/o Lars-Olof Ronnevi 
Nåsvägen 30  
167 75 Bromma 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 80(83)

§ 223/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Östra Styrans våtmarker
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östra Styrans våtmarker:

Ombud: Ove Forsberg (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Östra Styrans våtmarker.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Östra Styrans
våtmarker:

Ombud: Ove Forsberg (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Markförvaltaren Mex
Troman
Östra Styrans våtmarker;
c/o Lars-Olof Ronnevi
Nåsvägen 30
167 75 Bromma

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande



 

PROTOKOLL Sida 81(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 224/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Södra Dyars torrläggningsföretag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Södra Dyars torrläggningsföretag:  

Ombud: Anna Lena Lundén (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Södra Dyars torrläggningsföretag. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Södra Dyars 
torrläggningsföretag:  

Ombud: Anna Lena Lundén (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Södra Dyars torrläggningsföretag; lennart.x.larsson@hotmail.com  
Markförvaltaren Mex 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 81(83)

§ 224/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Södra Dyars torrläggningsföretag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Södra Dyars torrläggningsföretag:

Ombud: Anna Lena Lunden (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud och ersättare i Södra Dyars torrläggningsföretag.

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Södra Dyars
torrläggningsföretag:

Ombud: Anna Lena Lunden (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas till
Akten
De valda
Södra Dyars torrläggningsföretag; lennart.x.larsson@hotmail.com
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

mailto:lennart.x.larsson@hotmail.com


 

PROTOKOLL Sida 82(83) 
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 
2022-12-05 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

§ 225/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag:  

Ombud: Ulla Johansson (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väljer ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Norra Dyars 
torrläggningsföretag:  

Ombud: Ulla Johansson (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Föredragning 
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Norra Dyars torrläggningsföretag 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
   

Nynäshamns
kommun

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-05

Sida 82(83)

§ 225/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den l januari 2023 till och med den 31 december
2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag:

Ombud: Ulla Johansson (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige väljer ombud i Norra Dyars torrläggningsföretag.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med den l januari 2023 till och
med den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Norra Dyars
torrläggningsföretag:

Ombud: Ulla Johansson (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Föredragning
Valberedningens ordförande Agneta Tjärnhammar (M) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Norra Dyars torrläggningsföretag
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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§ 226/22        KS/2022/0319/110 

Val av ombud och ersättare i Ristomta Eneby 
torrläggningsföretag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 
utse följande ombud och ersättare för ombud i Ristomta-Eneby torrläggningsföretag: 

Ombud: Petra Zallin (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige utser ombud och ersättare i Ristomta-Eneby torrläggningsföretag. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från med den 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Ristomta-Eneby 
torrläggningsföretag: 

Ombud: Petra Zallin (S) 
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M) 

Föredragning 
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
De valda 
Ristomta Eneby torrläggningsföretag 
Markförvaltaren Mex 
Troman 
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Sida 83(83)

§ 226/22 KS/2022/0319/110

Val av ombud och ersättare i Ristamta Eneby
torrläggningsföretag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från med den l januari 2023 till och med den 31 december 2026
utse följande ombud och ersättare för ombud i Ristomta-Eneby torrläggningsföretag:

Ombud: Petra Zallin (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige utser ombud och ersättare i Ristomta-Eneby torrläggningsföretag.

Valberedningens förslag ti l l kommunfullmäktige
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att från med den l januari 2023 till och med
den 31 december 2026 utse följande ombud och ersättare för ombud i Ristomta-Eneby
torrläggningsföretag:

Ombud: Petra Zallin (S)
Ersättare för ombud: Otto Svedenblad (M)

Föredragning
Valberedningens vice ordförande Janice Boije Junerud (S) föredrar valberedningens förslag.

Skickas ti l l
Akten
De valda
Ristomta Eneby torrläggningsföretag
Markförvaltaren Mex
Troman

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande
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