
 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-12-01 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-12-01 
Anslaget sätts upp: 2022-12-01  Anslaget tas ned: 2022-12-23 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning 

Underskrift    Utdragsbestyrkande 
  Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-12-01 klockan 09.00-16.00. 
Ajournering i enlighet med agenda under § 301. 

Beslutande 
Patrik Isestad (S), 2:e vice ordförande
Marcus Svinhufvud (M), ordförande
Helen Sellström-Edberg (S)
Bengt-Göran Pettersson (KD)
Roger Almstedt (SD) tjänstgör istället för Johann Wolf (SD)
Göran Bergander (S)
Mikael Persson (L), 1:e vice ordförande
Lena Dafgård (SN)
Emma Solander (MP)
Patrik Appelkvist Larsson (C)
Rebecca Ädel (-) från och med klockan 09.03 §§ 302–305 
Tony Björklund (SD) tjänstgör istället för Rebecca Ädel (-) § 301.

Icke tjänstgörande ersättare 
Enligt förteckning 

Övriga deltagare 
Enligt förteckning 

Paragrafer 
§§ 301–305

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen, 2022-12-01 klockan 16.00. 

Underskrifter 

Marcus Svinhufvud (M) 
ordförande 

Mikael Persson (L) 
justerare 

Patrik Isestad (S) Matilda Ekh 
justerare  sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
Monica Andersson (S)  
Magnus Liljeström (S)  
Per Ranch (SN) 
Miriam Malm (V) 

 

Rolf Hofsten (PPiN) 
Håkan Svanberg (M) 
Bodil Toll (M) 

 

Åsa Brodin (M)  
Otto Svedenblad (M)  
Tony Björklund (SD) §§ 302–305  
  
 

Övriga deltagare 
Petra Kålbäck, tf. kommundirektör 
Matilda Ekh, sekreterare 
Dan Olén, ekonomichef 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
 
Deltar på distans: 
Anders Engström (S), revisor 
Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Christian Wigren, kanslichef 
Claes Kilström, fastighetschef 
Göran Palmedal (M), revisor 
Jenny Linné, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Olsson, controller 
Karin Ferm (SD), revisor 
Karolina Grip, controller 
Kenneth Åhs (S), revisor 
Linn Marsten, personalchef 
Maria Gard Günster (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden 
Maria Molin, controller 
Marie Ekenstierna, controller 
Marie Stålbom Warg, controllerchef 
Marlen Terrell, förvaltningschef socialförvaltningen 
Sabina Edelmann, mark- och exploateringschef 
Sara Jernetz, hållbarhetsstrateg 
Åsa Nyberg, statistiker 
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Innehållsförteckning  
             
  Upprop och anmälningar om förhinder  

  Val av justerare  

§ 301/22  Fastställande av dagordning  

 Beslutspunkter 
 

§ 302/22 Ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun  
§ 303/22 Justering - Mål och Budget 2023 - 2026  

§ 304/22  Övriga frågor 
 

§ 305/22  Nästa sammanträde 15 december klockan 09.00 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(9) 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2022-12-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 301/22 

Fastställande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. fastställa dagordningen. 
2. fram till dess att Tieto har löst problemet med First Agenda, kommer förvaltningen att skicka ut 
sammanträdeshandlingar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till ledamöter och ersättare 
via mejl. 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) informerar om att Sorundanet Nynäshamns kommunparti inte har möjlighet att 
fatta beslut om § 302 - Ändring av ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun, detta då 
de inte har haft tillgång till handlingarna på grund av omfattande problem hos kommunens 
leverantör Tieto. Till dess att problemet är löst behöver kommunstyrelsen få tillgång till handlingarna 
på annat sätt. 

Tf. kommundirektör Petra Kålbäck informerar om att förvaltningen har varit i kontakt med Tieto, 
men inte fått någon tidsuppskattning om när leverantören kan garantera att problemet är löst. 

Göran Bergander (S) önskar att Tieto inte ska göra längre underhåll av First Agenda under helger 
och kvällar, detta då det är under dessa tider som de förtroendevalda har möjlighet att läsa 
handlingarna. Tf. kommundirektör Petra Kålbäck tar med sig detta till Tieto. 

 

Sammanträdet är en temadag med följande agenda: 
 
09.00 – 09.15 Upprop, beslutspunkter 
09.15 – 09.20 Inledning temadagen 
09.20 – 10.00 Processen och förutsättningar - budgetprocess, omvärldspåverkan, resursfördelning 
och ekonomistyrning 
10.00 – 10.15 Fika på Lanternan 
10.15 – 11.15 Processen och förutsättningar - befolkningsprognos, investeringsbehov, 
lokalförsörjningsplan  
11.15 – 11.20 Paus 
11.20 – 12.00 Barn- och utbildningsförvaltningen - Förutsättningar 2024 – 2027 
12.00 – 13.00 Lunch på Lanternan 
13.00 – 13.25 Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen - Förutsättningar 2024 – 2027 
13.25 – 13.50 Socialförvaltningen - Förutsättningar 2024 – 2027 
13.50 – 13.55  Paus 
13.55 – 14.20 Samhällsbyggnadsförvaltningen - Förutsättningar 2024 – 2027 
14.20 – 14.45 Kommunstyrelseförvaltningen - Förutsättningar 2024 – 2027 
14.45 – 15.15 Fika på Lanternan  
15.15 – 16.00 Uppsamling frågor - Förutsättningar 2024 – 2027 
16.00  Avslutning 
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§ 302/22 KS/2021/0500/003 

Ändring av reglemente för ersättning till förtroendevalda i 
Nynäshamns kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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. 

 
Patrik Isestad (S), Helen Sellström-Edberg (S), Göran Bergander (S), Lena Dafgård (SN) och Emma 
Solander (MP) deltar inte i beslutet beträffande proposition 2. 

Protokollsanteckningar 
Lena Dafgård (SN) lämnar följande protokollsanteckning: Sorundanet Nynäshamns kommunpartis 
ställningstaganden i ärendet grundar sig på att de inte har haft tillgång till beslutshandlingarna, 
detta på grund av problem hos kommunens leverantör Tieto. 

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 gälland reglemente för ersättning 
till förtroendevalda.  

Yrkanden 
Lena Dafgård (SN), Patrik Isestad (S) och Emma Solander (MP) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Ordförande (M) och Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
1. bifall till att ärendet ska avgöras idag eller bifall till att ärendet ska bordläggas. 
2. bifall till arvodesberedningens förslag till beslut. 
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Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att: 

1. ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärd. 

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

Omröstningsresultat 
Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande (M) att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska 
avgöras idag. 

Ledamot Ja Nej 
Patrik Isestad (S)  X 
Marcus Svinhufvud (M), ordförande X  
Helen Sellström-Edberg (S)  X 
Bengt-Göran Pettersson (KD) X  
Roger Almstedt (SD) X  
Göran Bergander (S)  X 
Mikael Persson (L) X  
Lena Dafgård (SN)  X 
Emma Solander (MP)  X 
Patrik Appelkvist Larsson (C) X  
Rebecca Ädel (-) X  

Proposition, fortsättning 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
kommunstyrelsen beslutat att: 

2. bifalla arvodesberedningens förslag till beslut. 

Skickas till 
Akten 
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§ 303/22 KS/2022/0020/041 

Justering - Mål och Budget 2023 - 2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa Taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information enligt bilaga 
och detta ersätter punkt 3 i KS beslut §271/22. Taxan börjar gälla 1 januari 2023. 

2. Justera och byta ut sidan 31 i mål och budget som fastställdes i KS beslut § 271/22 enligt 
bilaga.  

 
Patrik Isestad (S), Helen Sellström-Edberg (S), Göran Bergander (S), Lena Dafgård (SN) och Emma 
Solander (MP) deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 23 augusti 2022 § 188 att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa förslag för ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information.  
Nämnden har därefter uppmärksammat att uppskattad tidsåtgång för ärendetyp nybyggnadskarta är 
för lågt satt mot verklig tidsåtgång och har därför i november SBN §267/22 reviderat taxan och 
önskar göra tillägg till ursprungliga förslaget om reviderat taxa. Justeringen redovisas i bilaga och 
taxan bifogas justerad i sin helhet.  
 
En justering görs samtidigt på sidan 31 i mål och budgetdokumentet beslutat av KS §271/22 där 
uppdraget till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden faktaförfinats.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa Taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information enligt bilaga 
och detta ersätter punkt 3 i KS beslut §271/22. Taxan börjar gälla 1 januari 2023. 

2. Justera och byta ut sidan 31 i mål och budget som fastställdes i KS beslut § 271/22 enligt 
bilaga.  

Yrkanden 
Bengt-Göran Pettersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Reviderad taxa för plan- och bygglovverksamheten och geografisk information 
Justeringar taxa sidan 15 och bilaga sidan 11 
SBN beslut §267/22 november 
 
Justerad sida 31 Mål och budget 2023–2026 

Skickas till 
Akten 
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§ 304/22  

Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
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§ 305/22  

Nästa sammanträde 15 december klockan 09.00 
Nästa sammanträde för kommunstyrelsen är den 15 december 2022 klockan 09.00. 
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