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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-01-12 
Anslaget sätts upp: 2021-01-13             Anslaget tas ned: 2021-02-03 
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan B2 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort och Teams, 2021-01-12 kl. 10.00-11.15 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C) Via Teams 
Bodil Toll (M) Via Teams 
Otto Svedenblad (M) Via Teams 
Johan Harding (L) Via Teams 
Richard Karlsson (KD) Via Teams 
Göran Bergander (S)  
Helen Sellström Edberg (S) Via Teams 
Johnny Edholm (S) Via Teams 
Per Ranch (SN) ersätter Hans-Ove Krafft (SN) Via Teams 
Leif Branting (MP) Via Teams 
Christoffer Edman (SD)   

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Patrik Appelkvist Larsson (C) Via Teams 
Åke Jonsson (M) Via Teams 
Agneta Tjärnhammar (M) Via Teams 
Ebbe Larsson (L) Via Teams 
Agneta Hagström (M) Via Teams  
Yvonne Lundin (S) Via Teams 
Linda Walkeby (S) Via Teams  
Per Ranch (SN) Via Teams 
Tony Nicander (V) Via Teams 
Carl Marcus (SD) Via Teams 

Paragrafer 
§§ 1-6 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2021-01-12 kl. 11.20 

Underskrifter 
 

 
Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 

Göran Bergander (S) 
Justerare 

 
 
  
Elin Fernström 
Sekreterare  
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Övriga deltagare 
Alf Olsson, förvaltningschef  
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef Via Teams 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams 
Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov Via Teams 
Marie Ekenstierna, controller Via Teams 
Lisa Olén, kommunikatör Via Teams 
Lova Lonér, PR-partner Via Teams 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare   
Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare Via Teams 
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Innehållsförteckning              
 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 
§ 1/21 Fastställande av dagordning 
§ 2/21 Kort presentation av ledamöter och ersättare 
§ 3/21 Val av arbetsutskott 
§ 4/21 Undertecknande av handlingar - januari 2021 

§ 5/21 Allmän information om samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 6/21 Övriga frågor 
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Upprop och anmälningar om förhinder 
Hans-Ove Krafft (SN) har anmält förhinder och ersätts av Per Ranch (SN).  

Val av justerare 
Göran Bergander (S) utses att justera protokollet.  
Protokollet justeras i Sammanträdesrum Landsort, 2021-01-12 kl. 11.20 

 
  



 

PROTOKOLL Sida 5(11) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-01-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 1/21 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs.   
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Sbn § 2/21  

Kort presentation av ledamöter och ersättare 
Samtliga förtroendevalda presenterar sig under upprop.   
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Sbn § 3/21  

Val av arbetsutskott 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

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

2. till ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 
2021-31 december 2022 utse Maria Gard Günster (C), Bodil Toll (M) och Göran Bergander 
(S).   

3. till personliga ersättare i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 
2021-31 december 2022 utses Richard Karlsson (KD) som personlig ersättare för Maria Gard 
Günster (C), Johan Harding (L) till personlig ersättare för Bodil Toll (M)och Helen Sellström-
Edberg (S) till personlig ersättare för Göran Bergander (S).  

4. till ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2021- 31 
december 2022 utse Maria Gard Günster (C).  

5. till förste vice ordförande samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 
2021- 31 december 2022 utse Bodil Toll (M).  

6. till andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 
2021- 31 december 2022 utse Göran Bergander (S). 

Reservationer och särskilda yttranden 
Per Ranch (SN) inkommer med ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga A.  

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

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

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

Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Maria Gard Günster (C), Bodil Toll (M) och Göran Bergander 
(S) till ordinarie ledamöter i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2021- 
31 december 2022 

Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Richard Karlsson (KD) som personlig ersättare för Maria 
Gard Günster (C), Johan Harding (L) till personlig ersättare för Bodil Toll (M) och Helen Sellström-
Edberg (S) till personlig ersättare för Göran Bergander (S) för perioden 1 januari 2021-31 december 
2022.   

Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Maria Gard Günster (C) till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2021- 31 december 2022.  

Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Bodil Toll (M) till förste vice ordförande 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2021- 31 december 2022. 
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Maria Gard Günster (C) föreslår att utse Göran Bergander (S) till andre vice ordförande 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott för perioden 1 januari 2021- 31 december 2022.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 4/21 SBN/2021/0041/008 

Undertecknande av handlingar - januari 2021 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag. 

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

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

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

Handlingar som beslutas med stöd av delegation av annan delegat än utskott undertecknas av 
delegaten.  

Är det på annat sätt reglerat hur viss handling ska undertecknas skall den bestämmelsen gälla. 
Detta kan exempelvis regleras i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning eller i fattat beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag. 

Skickas till
Akten 
Förvaltningschefen 
Stadsmiljöchefen 
VA- och renhållningschefen 
Avdelningschefen för plan och bygglov 
Kommunstyrelsen  
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Sbn § 5/21  

Allmän information om samhällsbyggnadsnämnden och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Alf Olsson, förvaltningschef och Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, informerar muntligt.  

Presentationen skickas ut till ledamöter och ersättare.  

  



 

PROTOKOLL Sida 11(11) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-01-12  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Sbn § 6/21 

Övriga frågor 
Inget noterat.  



Samhällsbyggnadsnämnden  
Nynäshamns   kommun   

Västerby    2021-01-08  

Särskilt   yttrande   rörande   nominering   av   ledamot   till   AU  

Vi   i   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   kommer   inte   att   nominera   någon   ledamot   till   SBN:s  
arbetsutskott,   AU.   

Vi   anser   att   AU   i   nuvarande   parlamentariska   läge   har   förlorat   sin   roll   eftersom   “Allians   för   Nynäshamn”  
inte   har   egen   majoritet   i   nämnden.   Vad   AU   bereder   och   beslutar   har   således   ingen   betydelse   för   vilket   
beslut   nämnden   kommer   att   ta.   AU   är   en   kvarleva   från   en   svunnen   tid   då   det   fanns   en   tydlig   majoritet   i  
nämnden.   

Vi   anser   att   fokus   bör   ligga   på   en   öppen   dialog,   samarbete   och   brett   förankringsprocess   i   syfte   att   skapa  
en   majoritet   i   nämnden.     

Eftersom   AU   inte   är   ett   krav   enligt   kommunallagen   föreslår   vi   att   AU   ersätts   med   en   förtroendefull   dialog  
där   partierna   i   SBN   försöker   finna   en   majoritet   för   de   beslut   som   måste   tas.   Detta   kan   även   ses   som   en  
interimistisk   övergång   till   en   ny   framtida   nämndstruktur,   något   som   vi   förstår   är   aktuellt.   

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Hans-Ove   Krafft   
Ledamot   i   Samhällsbyggnadsnämnden  
och   ersättare   i   Kommunfullmäktige   

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  
Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se   

Bilaga A
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