
 

PROTOKOLL Sida 1(8) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2021-12-02  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2021-12-02 
Anslaget sätts upp: 2021-12-02             Anslaget tas ned: 2021-12-24 
Förvaringsplats för protokollet: kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2021-12-02 klockan 09.00-16.08. 
Ajournering klockan 09.53-10.20, 11.20-11.30, 12.04-13.00, 14.00-14.05, 14.35-15.00. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande 
Mikael Persson (L) 
Tommy Cumselius (M) 
Theresia Bergendahl (C) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Lars-Åke Lundin (S) till och med klockan 12.04 
Ola Hägg (S) tjänstgör istället för Lars-Åke Lundin (S) §§ 402, 404–405. 
Tony Nicander (V) 
Lena Dafgård (SN) 
Johann Wolf (SD) 
  
Deltar på distans: 
Janice Boije Junerud (S)   

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning  

Övriga deltagare 
Enligt förteckning.  
 

Paragrafer 
§§ 402–405 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort. 2021-12-02 i anslutning till sammanträdet. 

Underskrifter 
 
 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

 
 
 
 
 
Patrik Isestad (S)      Matilda Ekh 
justerare       sekreterare  
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Icke tjänstgörande ersättare 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 
Per Malmsten (M) 
Göran Bergander (S) till och med klockan 15.30. 
Bo Persson (L) 
Per Ranch (SN) 
 
Deltar på distans: 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Håkan Svanberg (M) 
Klas Rydström (SD) 
Bodil Toll (M) 
Ola Hägg (S) 
 

 

 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör. Matilda Ekh, sekreterare §§ 402, 404–405. Dan Olén, 
ekonomichef. Petra Kålbäck, utvecklingschef samt tf. förvaltningschef näringslivs- och 
arbetsmarknadsnämnden. Marlen Terrell, förvaltningschef socialförvaltningen. 
 
Deltar på distans: 

 

Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden. Antonella Pirrone (KD), ordförande 
socialnämnden. Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden. Steven Jörsäter, 
politisk sekreterare. Robin Wäsche, politisk sekreterare. Marie Stålbom Warg, controllerchef. Aline 
Varre, politisk sekreterare. Alarik von Hofsten, tf. planeringschef. Sara Frykman, revisor. Thomas 
Johansson, facklig representant. Annica Nero, facklig representant. Christian Wigren, kanslichef. 
Aline Varre, politisk sekreterare. Håkan Lythell, controller. Kenneth Åhs, revisor. Staffan Ahlstedt, 
planarkitekt. Marie Stålbom Warg, controllerchef. Pedro Quiroga Jara, facklig representant. Karolina 
Grip, kvalitetscontroller. Johanna Olsson, controller. Sozan Mikha, socialsekreterare. Johan Carlén, 
lärare. Anja Bergelin, facklig representant. Bernt Högberg, revisor. Anna Fröström, controller. Maria 
Molin, controller. Björn Östman, elevassistent. Annika Setterquist, avdelningschef. Christina Persson, 
avdelningschef. Arne Almrot, enhetschef. Hans-Martin Akleye, avdelningschef. Ida Olén, 
avdelningschef. Jesper Skoglund, avdelningschef. Marcus Hagman, facklig representant. Göran 
Palmedal, revisor. Jabil Seven, avdelningschef.  
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Innehållsförteckning              

§ 402/21 Fastställande av dagordning 
 

§ 403/21 Budgetförutsättningar 2023–2026 
 

§ 404/21 Vision 2040 för Nynäshamns kommun  

§ 405/21 Övriga frågor 
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§ 402/21 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

 

Ärendena hanterades i ordningen §§ 403, 402, 404–405. 

____  
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§ 403/21        KS/2020/0520/041 

Budgetförutsättningar 2023–2026 
Agenda för temadagen: 

• Budgetförutsättningar. Punkten kommer bland annat beröra budgetprocess, 
omvärldspåverkan, befolkningsprognos, lokalförsörjningsplan och investeringsbehov.  

• Kommunstyrelsen – Nuläge, utveckling och framtid  
• Barn- och utbildningsnämnden - Nuläge, utveckling och framtid  
• Socialnämnden - Nuläge, utveckling och framtid  
• Kultur- och fritidsnämnden - Nuläge, utveckling och framtid  
• Samhällsbyggnadsnämnden - Nuläge, utveckling och framtid  
• Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden - Nuläge, utveckling och framtid  

 

 

  

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=746675
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§ 404/21 KS/2021/0148/059 

Vision 2040 för Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den gemensamt framtagna visionen för 
Nynäshamns kommun 2040. En sammanfattande devis och tre inriktande visionsområden, detta 
med revideringen att devisen ska vara ”Nynäshamns kommun – här får hela livet plats”. 

Ärendet 
Under perioden april till juli 2021 har över 1 100 röster samlats in genom digitala dialogmöten, 
samtal på stan och ett frågeformulär på nynashamn.se. Det har diskuterats och funderats i 
workshops tillsammans med Funktions- och Pensionärsråden samt Lärarförbundet, PRO i 
Nynäshamn och SBF Seniorerna Moringen. Nyanlända studenter och yrkesstuderande på Campus 
samt medarbetare i kommunen har haft flera workshops och förskoleklass har med teckningar 
gestaltat hur de vill att framtidens Nynäshamns kommun ska se ut. Under tre veckor i juni 
cirkulerade åtta sommarjobbande ungdomar runt i kommunen och gav invånare möjligheten att 
svara på frågorna om vad som är det bästa med vår kommun idag och hur de ser på Nynäshamns 
kommun i framtiden. 

Tillsammans med externa konsulter, Startpoint advisory har sedan kommunstyrelsen vid två tillfällen 
arbetat fram ett förslag utifrån de röster som inkommit under våren och sommaren. Vid det första 
tillfället valde kommunstyrelsen även hur den nya visionen ska struktureras och beslutade sig för en 
övergripande devis och tre inriktningsområden. 

Den föreslagna visionen, med dess tre inriktande områden beskriver vad vi vill vara om tjugo år, dit 
vi ska. En i huvudsak intern ledstjärna som kopplas till värdegrund, mål, strategier och 
verksamhetsplaner så att vi tillsammans, förtroendevalda, tjänstepersoner och invånare kan driva 
utvecklingen i rätt riktning. En vision används inte i första hand externt i marknadsföringssyfte utan 
här kommer vårt varumärkeslöfte, Nynäshamn - där havet och livet möts, fortsatt att användas för 
att marknadsföra platsen Nynäshamns kommun. Ett varumärkeslöfte som på ett genuint och 
trovärdigt sätt beskriver vilka vi är och visar på styrkan med platsen så som den ser ut och upplevs 
idag. 

Från den dagen då visionen är beslutad i kommunfullmäktige påbörjas det långsiktiga arbetet med 
att kommunicera, implementera och översätta visionen till värdegrund, mål och aktiviteter. För att få 
genomslag och skapa bästa möjliga förutsättningar krävs det en gemensam insats på alla nivåer i 
kommunorganisationen där visionen omformas till handfasta och tydliga aktiviteter, önskvärda 
beteenden och ett tankesätt som uppmuntrar till ständiga förbättringar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den gemensamt framtagna visionen för 
Nynäshamns kommun 2040. En sammanfattande devis och tre inriktande visionsområden. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den gemensamt framtagna visionen för 
Nynäshamns kommun 2040. En sammanfattande devis och tre inriktande visionsområden, detta 
med revideringen att devisen ska vara ”Nynäshamns kommun – här får hela livet plats”. 

Beslutsunderlag 
Vision 2040 för Nynäshamns kommun 
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Skickas till 
Akten 
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§ 405/21 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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