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§ 155 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) och Johan Hägglöf (M) att justera dagens protokoll den 
1 november kl. 09.00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 156 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Adjungerande av åskådare 
2. Fråga om att spara el 
3. Fråga om lampor vid konstgräsplan 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 157 
Adjungerande av åhörare 
Diarienummer:  

Beslut 

Anders Önbäck (S) adjungeras till åhörare vid kommunstyrelsens sammanträden. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 158 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Frida Nilsson informerar om följande: 

• Tillförordnad kommundirektör 
• Nya webben 
• Utbildningsplan för förtroendevalda 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 159 
Information om status för pågående projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads och näringslivschef David Schubert informerar om pågående projekt: 
 

Bergtorp (röd) 
Kaffebryggaren (grön) 
Centrum (grön) 
Mörby 5 (gul) 
Mörby 6 (grön) 
Mörby 7 (grön) 
Gamla IP (grön) 
Cementen (grön) 
Blandaren 2 (röd) 
Berga Ö (gul) 
Utbyggnad av bredband (grön) 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 160 
Ekonomisk uppföljning per den sista september 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om ekonomisk uppföljning per den sista 
september. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 161 
Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS/2022:587 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen godkänns enligt följande: 
• 24 januari 
• 21 februari 
• 4 april 
• 25 april 
• 7 juni (onsdag) 

 
• 26 september 
• 24 oktober 
• 28 november 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

2. Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige godkänns enligt följande: 
• 9 februari 
• 9 mars 
• 20 april 
• 11 maj 
• 21 juni (onsdag) 

 
• 12 oktober 
• 9 november 
• 14 december 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Servicecenter 

Samtliga nämnder 
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§ 162 
Beslut om antal ledamöter i kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2022:590 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Från och med 1 januari 2023 består kommunstyrelsen av 11 ordinarie ledamöter och 9 
ersättare. 

Sammanfattning 

Inför varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om vilken politisk organisation den vill ha i 
form av nämnder, beredningar och liknande. Det kan handla om nyinrättade politiska organ eller 
uppdatering av befintliga. 

Kommunstyrelsens ordförande har uttryckt en vilja om att öka antalet ledamöter i kommunstyrelsen 
från nuvarande 9 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, till 11 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Kerstin Eriksson (C), Märtha Dahlberg (S) och Marie Martna (MP) yrkar 
bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Johan Hägglöf (M) och Mats Claesson (SD) yrkar avslag på förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller avslås och finner att den 
bifalles. 

Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Nej-röst för att avslå förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Gunilla Lindstedt (NP) Ja 

Johan Hägglöf (M) Nej 

Märtha Dahlberg (S) Ja 

Mats Claesson (SD) Nej 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) Nej 

Jan Brolund (NP) Ja 
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Maria Salberg (S) Ja 

Kerstin Eriksson (C) Ja 

Marie Martna (MP) Ja 

 

Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 
bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Antal ledamöter i kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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§ 163 
Delegation av anställande av kommundirektör 
Diarienummer: KS/2021:259 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras för att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i 
delegation att anställa ny kommundirektör. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har rätt att besluta i vilken utsträckning den vill delegera sina beslutsrätter till 
utskott, ledamöter eller anställda. Detta regleras i en delegationsordning som samlar delegationerna i 
en lista, för att tydliggöra vart beslutsmandatet har fördelats. 

Kommundirektören är den ledande tjänstepersonen i kommunen och är den som styr Nykvarns 
kommuns gemensamma förvaltning. Kommunstyrelsen är den instans som ska utse 
kommundirektören, men det finns inget lagligt hinder för att delegera det beslutet. 

Revideringen av delegationsordningen har lett till den nya punkten: §D3 - Anställande av 
kommundirektör. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M) och Maria Salberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delegation av anställande av kommundirektör 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslutet skickas till 

Akten 
Författningssamlingen 
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§ 164 
Utredning om en kultur- och fritidsnämnd 
Diarienummer: KS/2022:460 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Utredningen om inrättandet av en ny kultur- och fritidsnämnd godkänns. 
2. Kommunstyrelsens uppdrag om att utreda möjligheterna att inrätta en ny kultur- och 

fritidsnämnd anses avslutat. 
3. En kultur- och fritidsnämnd inrättas till januari 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog på sitt sammanträde i juni 2022 beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda möjligheterna för att inrätta en ny kultur- och fritidsnämnd1. Förvaltningen har gjort en 
utredning som utgår ifrån flera frågeställningar baserat på uppdragsbeskrivningen. 

Utredningen gör bedömningen att mängden kultur- och fritidsärenden är i linje med majoriteten av de 
jämförbara kommunerna som utredningen har tittat på. Vidare skulle den strukturen vara mer lik 
övriga stockholmskommuner. 

Utredningen har beräknat att en ny nämnd, i samma storlek som kommunens övriga facknämnder, 
skulle kosta cirka 450-500 tusen kronor per år.  

En ny kultur- och fritidsnämnd skulle behöva ett eget reglemente, där ansvarsområden flyttas från 
kommunstyrelsen (kultur- och fritidsfrågor) och utbildningsnämnden (kulturskolan). Vidare skulle det 
behövas en delegationsordning med de delegationer som nämnden ska delegera vidare. 

Därför gör förvaltningen bedömningen att det inte finns några större hinder för att inrätta en kultur- 
och fritidsnämnd. Därför föreslår förvaltningen att: 

1. Utredningen om inrättandet av en ny kultur- och fritidsnämnd godkänns. 
2. Kommunstyrelsens uppdrag om att utreda möjligheterna att inrätta en ny kultur- och 

fritidsnämnd anses avslutat. 
3. En kultur- och fritidsnämnd inrättas till januari 2023. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Mats Claesson (SD), Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C), Marie 
Martna (MP) och Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

                                                 
1 KF 2022-06-22 § 67. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Utredning om inrättandet av en ny kultur- och fritidsnämnd 

Rapport om kultur- och fritidsnämnd 

Bilaga 1 - Omvärldsbevakning över nämndstrukturer för kultur- och fritid 

Bilaga 2 - Styrdokument för kultur- och fritid 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnden 

Kulturskole- och fritidsenheten 

Kultur- och biblioteksenheten 
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§ 165 
Klassificeringsstruktur  och informationshanteringsplan 
ubildningsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:553 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

1) Att klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för utbildningsnämnden antas  

2) Tidigare dokumenthanteringsplan antagen av kommunstyrelsen § 83, 2005-05-10, 
upphävs 

3) Utbildningsnämndens kontorschef får göra redaktionella ändringar i 
informationshanteringsplanen  

Sammanfattning 

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje nämnd upprätta en klassificeringsstruktur och 
informationshanteringsplan (nedan förkortat IHP) för hur nämndernas verksamhet dokumenteras 
och arkiveras. Utbildningsnämnden beslutade 17 maj år 2022 att föreslå kommunstyrelsen att besluta 
fastställa förvaltingens förslag på klassificeringsstruktur och IHP för utbildningsnämndens processer. 
Därmed upphävs nuvarande gällande dokumenthanteringsplan från år 2005. Utbildningsnämnden 
förslår också att kommunstyrelsen beslutar att utbildningskontorets kontorschef får göra nödvändiga 
redaktionella ändringar i nämndens IHP. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Marie Martna (MP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för utbildningsnämnden  
Protokollsutdrag UN§59 

 
Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för utbildningsnämnden 

Dokumenthanteringsplan (KS/2005:108); antagen av kommunstyrelsen § 83, 2005-05-10 

Beslutet skickas till 

Akten  
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Utbildningsnämnden 

Arkivmyndigheten 

Författningssamlingen 
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§ 166 
Ny modell för utdelning av nattvandringspris 
Diarienummer: KS/2022:157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förslag till ny modell antas. 
2. Riktlinje för pris för nattvandring upphör. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun vill stödja nattvandring. Kommunen antog därför en Riktlinje för nattvandring år 
2021 som bland annat innebär att kommunen delar ut pris till skolklasser vars målsmän nattvandrat.  

En utvärdering har gjorts av nattvandringspriset samt har förvaltningen genomfört en 
omvärldbevakning kring nattvandring i andra kommuner.  

Modellen som kommunen tog fram 2021 upplevs administrativt omfattande och orättvis eftersom alla 
deltagande skolklasser inte får del av medlen. I dialog med initiativtagare till nattvandringen i 
Nykvarns kommun har förslag utarbetats för ny modell för att stödja nattvandring i kommunen. 
Förslaget innebär att nuvarande pris ersätts av ett föreningsbidrag och att medel fördelas till alla 
skolklasser vars målsmän deltagit i nattvandringen. Föreningsbidraget kommer att ligga på samma 
nivå som nattvandringspriset. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C) och Mats 
Claesson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Ny modell för stöd till nattvandring 

 
Bilaga – Exempel från andra kommuner i Stockholms län 
 
Bilaga - Gällande riktlinje för pris för nattvandring 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Fritids- och kuluravdelningen 

Vuxna i Nykvarns 

Ekonomiavdelningen 

Kommunledningskontoret 
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§ 167 
Utdelning av nattvandringspris 
Diarienummer: KS/2022:157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förstapris om 5 000 kronor för nattvandring i årskurs sju för tilldelas klass 7D.  
2. Andrapris om 2 500 kronor för nattvandring i årskurs sju tilldelas klass 7E. 
3. Tredjepris om 1 500 kronor för nattvandring i årskurs sju tilldelas klass 7F. 
4. Förstapris om 5 000 kronor för nattvandring i årskurs åtta tilldelas klass 8G. 

Deltar ej i beslutet 

Gunilla Lindstedt (NP) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 

För att stimulera nattvandring delar Nykvarns kommun sedan år 2021 ut pris till skolklasser som 
bidragit till ökad trygghet i Nykvarns kommun genom att elevernas målsmän deltagit i nattvandring i 
kommunen. Priserna tilldelas utifrån omfattningen på målsmännens deltagande. Priser delas ut till 
klasser i årskurs sju, åtta och nio i grundskolan och tillfaller klasskassan. Pris för årskurs nio beslutades 
vid kommunstyrelsens möte 5 april år 2022 för att prissumman skulle hinna nyttjas innan läsårets slut 
och eleverna lämnat grundskolan. 

Enligt statistik från för höstterminen år 2021 och vårterminen år 2022 är det klass 7D, 7E, 7F samt 
8G som ska tilldelas pris. Statistiken har rapporterats till kommunen av den initiativtagande gruppen 
”Vuxna i Nykvarn” som samordnar nattvandrarna. 

Nedan skolklasser föreslås att tilldelas respektive prisbelopp: 

• Klass 7D: 5000 kronor 
• Klass 7E: 2500 kronor 
• Klass 7F: 1500 kronor 
• Klass 8G: 5000 kronor 

Förslag till ny modell för stöd till nattvandring har tagits fram till kommunstyrelsens möte 25 oktober 
2022. Förslaget som presenteras i separat ärende innebär att nuvarande prispott istället ges som 
föreningsbidrag som fördelas av en förening till alla deltagande skolklassers klasskassa. Förslaget 
innebär därmed att detta är sista tillfället som nattvandringspriset delas ut i sin nuvarande form. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S), Jan Brolund (NP), Mats Claesson (SD) och Kerstin 
Eriksson (C) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Pris för nattvandring 2022 ÅK7 och ÅK8 
Statistikunderlag till nattvandringspris 

Beslutet skickas till 

Akten 
Vuxna i Nykvarn 
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§ 168 
Utbetalning av partistöd 
Diarienummer: KS/2022:438 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Partiernas redovisningar av kommunalt partistöd för år 2021 godkänns. 
 

2. Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige år 2023 får partistöd. 

Sammanfattning 

Regler för kommunalt partistöd anges i kommunallagen 4 kapitlet, 29-32 §§. Enligt kommunallagen 4 
kapitlet, 32 § ska beslut om utbetalning av partistöd fattas av kommunfullmäktige varje år.  
 
Det kommunala partistödet har i syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Reglemente för kommunalt partistöd innehåller regler för årlig redovisning. Samtliga partier i 
kommunfullmäktige för mandatperioden 2019 till 2022 har fullgod redovisning av hur det kommunala 
partistödet använts under år 2021.  
 
Samtliga partier i fullmäktige under kommande mandatperiod bedöms uppfylla kraven för att vara 
berättigade partistöd år 2023. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd år 2021 samt utbetalning för år 2023 

 

Redovisningsunderlag från samtliga partier 
 

Beslutet skickas till 

Akten 

Gruppledarna för partierna 

Ekonomikontoret 
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§ 169 
Ej verkställda beslut, vård- och omsorgsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:556 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Informationen noteras 

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt Socialtjänstlägen (förkortad SoL) samt Lag som stöd och service till vissa 
funktionshindrade verkställa biståndsbeslut om insats inom skälig tid. Om beslut inte kunnat 
verkställas har Inspektionen för Vård och Omsorg (förkortad IVO) möjlighet att ansöka hos 
förvaltningsrätten om att kommunen ska utdömas en sanktionsåtgärd i form av en avgift. Kommunen 
ska därför kvartalsvis rapportera eventuella biståndsbeslut som inte verkställts till inom tre månader, 
samt eventuella insatser som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Tidsperioden är 
enbart en tidsgräns för rapportering och ska inte betraktas som den tid en kommun har att verkställa 
ett beslut. Insatser ska alltid verkställas så snart det är möjligt. Enligt ovan lagar ska vård- och 
omsorgsnämnden även kvartalsvis rapportera statistik till kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. Vård- och omsorgsnämndens rapportering avser perioden april till och med juni år 2022. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för perioden april-juni år 2022 

Rapport om ej verkställda beslut kvartal 2 

Protokollsutdrag VON § 94, 2022-09-19 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
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§ 170 
Mål och budgetramar för 2023 samt ekonomisk flerårsplan för 
2024 - 2025 
Diarienummer: KS/2022:613 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Fastställa skattesatsen 2022 till 19,97 kronor. 
2. Godkänna att förvaltningen under 2023 får uppta lån upp till maximalt 1 500 mkr för 

kommunens och bolagens behov av upplåning. 
3. Fastställa kommunens utlåning till AB Nykvarnsbostäder till 500 mkr. 
4. Godkänna att kommunens internränta för 2023 fastställs till 2 %. 
5. Fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2023-2025. 
6. Fastställa de strategiska målen för ekonomi. 
7. Godkänna disponering av resultatreserven 2023 om 6 mkr. 
8. Godkänna utdelning från AB Nykvarnsbostäder om minst 1,5 mkr. 
9. Godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för 2023-2025. 
10. Godkänna balansbudgeten för 2023-2025. 
11. Godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för 2023-2025. 
12. Godkänna resultat- och balansbudgeten för VA-verksamheten för 2023-2025. 
13. Godkänna resultat- och balansbudgeten för renhållningsverksamheten för 2023-2025. 
14. Godkänna investerings- och exploateringsbudgetarna för 2023-2025. 

Sammanfattning 

Budgetprocessen för arbetet med budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 startade i och med 
majoritetens budgetberedning i februari, då aktuell befolkningsprognos presenterades. Nämnderna har 
under våren, tillsammans med sina respektive kontor, fått konsekvensbeskriva preliminärt 
framräknade ramar för 2023. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar i november 
varefter nämnderna fattar beslut om detaljbudget och effektmål. 

Behandlingen vid novembersammanträdet innebär att kommunfullmäktige debatterar och fastställer 
de olika delarna i budgeten och flerårsplanen. Här ingår de övergripande strategiska målen samt 
budgetens olika ekonomiska sammanställningar inklusive nämndernas ramar. 

Den föreslagna skattesatsen för 2023 är 19,97 kr. 

Resultatbudgeten för 2023 inrymmer en ram för verksamheternas nettokostnad om drygt 752,2 mkr 
vilket motsvarar driftbudgetramar på ca 778,7 mkr inklusive interna poster. Det budgeterade resultatet 
för 2022 är - 6 mkr men balanskravsresultatet är noll genom disponering av resultatreserven. För 2024 
planeras ett resultatkrav om 0,5 % och för 2025 om 1 %. 
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Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S), Marie Martna (MP) och Kerstin Eriksson (C) yrkar 
bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Mål och budgetramar för 2023 med ekonomisk flerårsplan 2024-2025 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 171 
Delårsrapport per den sista augusti 2022, kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2022:555 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2022. 
2. Godkänna beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2022. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2022 för 
kommunstyrelsen. I samband med delårsrapporten redovisas en uppföljning av de politiska 
uppdragen per den 31 augusti 2022.  

Delårsrapporten efter åtta månaders verksamhet är den andra uppföljningen för året med en 
helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljningen ligger tillsammans med övriga 
nämnders rapporter till grund för den sammanställda prognosen som lämnas till kommunfullmäktige.  

Arbetet med kommunstyrelsens effektmål per den 31 augusti har i stort sett löpt planenligt och sju av 
nio effektmål bedöms ha mycket god måluppfyllelse och två effektmål bedöms ha god måluppfyllelse. 
Vid samlad bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges sex 
strategiska mål uppvisar fem av målen mycket bra måluppfyllelse och ett mål visar bra måluppfyllelse.  

För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade verksamheter som 
visar på ett överskott mot tilldelad ram med ca 3,6 mkr. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2022 samt 
beslutsuppföljning per den 31 augusti 2022.  

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för kommunstyrelsen inkl. bilaga 
beslutsuppföljning 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för kommunstyrelsen 

Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2022 för kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
Ekonomikontoret 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontor 
Personalkontoret 
Kommunens revision 
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§ 172 
Delårsrapport per den sista augusti 2022, Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2022:554 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2022. 
2. Godkänna beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2022. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2022 för kommunen.  

Perioden har av naturliga skäl dominerats av kriget i Ukraina och därpå följande kostnadschock, 
inflation och branta ränteuppgångar. Skatteintäkterna har utvecklats mycket positivt och 
kommunalskatten enligt SKR´s augustiprognos innebär ca 16 mkr högre skatteintäkt i de avräkningar 
för 2021 och 2022 som beräknats. 

För driftredovisningen redovisas ett balanskravsresultat för perioden om 48,5 mkr för kommunen och 
57,8 mkr för koncernen. Helårsprognos enligt balanskravet för kommunen uppgår till 20 mkr och för 
koncernen 26,7 mkr.  

Måluppföljningen visar sammantaget på en god eller mycket god nivå. Av totalt 44 effektmål har 84 % 
god eller mycket god måluppfyllelse. Gällande kommunfullmäktiges de strategiska målen så uppnås 
nivån god eller mycket god för 93 % av målen. 

I samband med delårsrapporten redovisas även en uppföljning av de politiska uppdragen per den 31 
augusti 2022. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall 
till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Nykvarns kommun 

Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2022 

Utbildningsnämnden delårsrapport 
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Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 

Valnämnden delårsrapport 

Bygg- och miljönämnden delårsrapport 

Överförmyndare delårsrapport 

NKK delårsrapport 

AB Nykvarnsbostäder delårsrapport 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Samtliga kontor 
Kommunens revision 
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§ 173 
Granskning (nr 2) - Detaljplan för Ströpsta 3:94 
Diarienummer: KS/2016:302 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Planområdet är beläget i Brokvarn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt 
bostadsområde med cirka 45 bostäder i form av flerbostadshus. Detaljplanen är enligt med 
kommunens gällande översiktsplan. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun 
den 8 april 2021, § 43. Länsstyrelsen upphävde den 9 juli 2021 kommunens beslut att anta 
detaljplanen på grund av att kommunen bedöms har underskattat risken för översvämning och 
erosion i Moraån, det befintliga diket norr om planområdet, vid 100-årsflöde. Efter Länsstyrelsens 
beslut om upphävande av detaljplanen har en hydraulisk modellering tagits fram för att utreda 
översvämningsrisken i Moraån utifrån Länsstyrlens synpunkter. Den geotekniska utredningen har 
även uppdaterats i enligheten med den framtagna hydrauliska modellen. Mindre revideringar har 
gjorts i detaljplanen enligt framtagna utredningar.  

Detaljplanen bedöms kunna ställs ut för granskning på nytt. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att ärendet ska bordläggas. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Plankarta 2022-03-28 
Plan-och genomförandebeskrivning 2022-03-28 
Förslag till exploateringsavtal 2022-03-28 

Beslutet skickas till 

Akten  

Planchef 
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§ 174 
Planbesked - Långdal 1:2 
Diarienummer: KS/2022:119 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för Långdal 1:2. 
2. Negativt planbesked ges för att invänta arkitektur- och kulturmiljöprogrammet som beslutats 

om. 

Sammanfattning 

Syftet med ansökan är att pröva en detaljplan för bostäder i form av friliggande småhus. 

Trots begränsningar som kan inskränka eventuell exploatering bedöms området lämpligt för det sökta 
ändamålet. Ansökan kan anses gå i linje med gällande översiktsplan på grund av områdets närhet till 
tätorten och att det skulle innebära en utveckling i kommunen kopplat till en befintlig sammanhållen 
bebyggelse. Kommunal väginfrastruktur finns i närområdet. Risk för översvämningar, ink skyfall, 
luftledningar, ledningsrätt för VA, buller från E20 och strandsskydd är faktorer som kan begränsa 
möjligheter att bygga inom fastigheten.  

Planavdelningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om positivt planbesked. Om positivt 
planbesked ges bör kommunstyrelsen besluta om ett föravtal med exploatören för att säkerställa 
förutsättningarna för exploateringen.  

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Britt-Marie Ellis Nygren (M) och Marie Martna (MP) yrkar avslag på förslag 
till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Gunilla Lindstedt (NP) framställer följande tilläggsyrkande: 

• Negativt planbesked med motiveringen att invänta arkitektur och kulturmiljöprogrammet som 
beslutats om. 

Märtha Dahlberg (S), Mats Claesson (SD) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till yrkandet från 
Gunilla Lindstedt (NP). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att yrkandet från Gunilla Lindstedt (NP) bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Beslut om planbesked för Långdal 1:2 (2022-03-30) 

Bedömning planbesked (2022-03-24) 

Ansökan om planbesked Långdal 1:2 (2022-02-10) 
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Planbeskrivning Långdal 1:2 (2022-02-10) 

Bilaga till ansökan om planbesked, karta (2022-02-10) 

Bilaga till ansökan om planbesked, situationsplan (2022-02-10) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Planavdelningen 

Planchef 
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§ 175 
Föravtal - Långdal 1:2 
Diarienummer: KS/2022:267 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Föravtalet med exploatören avseende exploatering av fastigheten Nykvarn Långdal 1:2 avslås. 

Sammanfattning 

Arbetet med ny detaljplan för fastigheten Långdal 1:2 för att möjliggöra bebyggelse av småhus har 
nyligen påbörjats. För att säkerställa att exploatören förstår vilka åtaganden som genomförandet av 
detaljplanen innebär och vilka kostander det medför tecknas ett föravtal med exploatören. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar avslag på förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen avslås. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Föravtal för Långdal 1:2  

Föravtal 

Beslutet skickas till 

Akten 

MEX 
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§ 176 
Planbesked - Nykvarn 1:35 m.fl. 
Diarienummer: KS/2020:86 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Ge positivt planbesked inom Nykvarn 1:35 m.fl. och ge förvaltningen i uppdrag att pröva en 
detaljplan för idrottsändamål med tillhörande parkering.  

Sammanfattning 

Mark- och exploateringsavdelningen inkom med ansökan om planbesked 2020-01-29. Ansökan 
behandlas först nu då arbetet vilades under ca 2 år.  

Syftet med ansökan om planbesked är att möjliggöra för idrottsändamål med tillhörande parkering 
som en komplettering till kommunens planerade idrottsområde norra om järnvägen (Furuborg).  
Området kan också användas för parkering till befintligt och kommande idrottsområde norra om 
järnvägen.   En detaljplan föreslås prövas för att se om den är lämplig för idrottsändamål med 
tillhörande parkering 

En utökning av kommunens mark som används för idrottsändamål bedöms ha allmänt intresse och 
bidra positivt till barn och ungas hälsa.  Planbeskedet är enligt kommunens gällande Översiktsplan 
2014 och RUFS 2050.  Planavdelningen föreslås därför kommunstyrelsen att beslut om positivt 
planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att pröva en detaljplan.  

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), Mats Claesson (SD), Märtha Dahlberg (S) och Marie 
Martna (MP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Beslut om planbesked inom Nykvarn 1:35 m.fl. daterade 2022-06-09 

Bedömning av ansökan om planbesked inom Nykvarn 1:35 m.fl. daterade 2020-06-30 

Ansökan om Planbesked daterade 2020-01-30 

Beslutet skickas till 

Akten 
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 177 
Exploateringsprojekt Mörby 7 
Diarienummer: KS/2022:486 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Mark och exploateringschefen får i uppdrag att starta exploateringsprojekt Mörby 7  
2. Startbesked beviljas för att ta i anspråk 1 mnkr av beslutad budget för Mörby 7 avseende 

kostnad för framtagande av detaljplan  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2021 att planarbetet för Mörby 7 ska fortsätta med 
inriktning för verksamhet såsom logistik och lättare industri och att tidigare planering för testbana ska 
inte uteslutas i detaljplanearbetet. Mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut och för att säkerställa en 
sammanhållen hantering av delprojekten detaljplanering och genomförande bör ett 
exploateringsprojekt startas.  

Exploateringsprojektet syfte är att möjliggöra utveckling av Mörby 7 med logistik, lättare industri och 
möjlighet för en testbana. 

För att säkerställa en sammanhållen hantering och underlätta planering, uppföljning och 
genomförande av Mörby 7 bedömer förvaltningen att ett exploateringsprojekt bör startas.  

Planarbetet och eventuella utredningar bekostas av kommunen och belastar kommunens 
exploateringsekonomi.  

Kostnader för utbyggnad av allmän plats kan bekostas av kommunen eller av exploatörer via 
exploateringsbidrag vid försäljning av mark. Dessa frågor utreds under planskedet och de kan komma 
att påverka kommunens investeringsbudget. Vilken typ av skötsel som den allmänna platsen kommer 
att generera kommer att tydliggöras under planprocessen och hanteras i framtida driftbudgetar.  

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – exploateringsprojekt Mörby 7 

Bilaga 1 – Projektdirektiv exploateringsprojekt Mörby 7 
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Beslutet skickas till 

Akten 
MEX 
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§ 178 
Motion om krav på skyddsrum för bygglov av större 
flerfamiljshus och kommersiella byggnader 
Diarienummer: KS/2022:228 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Leonardo Horvat (SD) har inkommit med motion till kommunen för att bevilja bygglov för större 
flerfamiljshus och att byggnader avsedda för kommersiell verksamhet ska kravställa att fastigheten ska 
ha ett skyddsrum. Motionären föreslår också att en särskild plan ska tas fram för storskalig utrymning 
av civilbefolkningen i Nykvarns kommun vid krig.   

Skyddsrum ska kunna skydda civilbefolkningen mot olika slags stridsmedel vid krig. De är en del av 
Sveriges totalförsvar och regleras i särskild lag (Lag (2006:545) om skyddsrum). Konstruktionskraven 
är omfattande och byggkostnaden är hög. I Sverige finns totalt 67 tusen skyddsrum som är planerade 
utifrån en bedömning av skyddsbehoven i olika delar av landet. Tillgången till skyddsrum och platser i 
städer och tätorter återspeglar risken för att befolkningen ska utsättas för stridsmedel. Det finns 
därför inte behov av skyddsrum för boende i småorter, mindre bebyggelseområden och landsort. 

I Nykvarns kommun finns två skyddsrum i centralorten Nykvarn. Skyddsrummet på Hökmossvägen 
16 har 86 platser och skyddsrummet på Skogsvägen 6 har 80 platser. Det är den enskilde 
fastighetsägaren som ansvarar för skyddsrummen. I fredstid får skyddsrummen användas för andra 
ändamål, men ska normalt kunna ordningsställas inom 48 timmar.  

Nykvarns kommun har inte rådighet över skyddsrummen i kommunen och det är inte möjligt för 
fastighetsägare att på eget initiativ bygga skyddsrum. Det är Myndigheten för Samhällskydd och 
Beredskap, MSB, som har det samlade ansvaret för landets samtliga skyddsrum, inklusive 
tillsynsansvar. För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Ytterst är det Riksdag och 
Regering som beslutar om inriktningen för landets skyddsrum. Det pågår en regeringsutredning om 
civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Dir.2021:30). Utredningen ska bland annat bedöma 
behovet av fler skyddsrum i Sverige eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra 
former av skydd. 

Vid storskalig utrymning (ibland även kallat evakuering) eller omflyttning av befolkningen som 
beordrats enligt lag eller rekommenderats av myndighet behöver flera samhällsaktörer samverka. 
Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag att bistå med stöd och samordning och i länet finns därför 
Samverkan Stockholmsregionen, SSR, som är en särskild samverkansorganisation vid Störningar, 
olyckor och kriser där berörda aktörer i länet ingår. 
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Motionen föreslås därför avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Mats Claesson (SD) yrkar avslag på förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller avslås och finner att det 
bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på motion (SD) om krav på skyddsrum för bygglov av större flerfamiljshus och 
kommersiella byggnader 

 

Motionen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Motionären 
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§ 179 
Motion för garage som skyddsrum 
Diarienummer: KS/2022:245 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande  

1. Motionen avslås 

Sammanfattning 

Leonardo Horvat (SD) har inkommit med motion till fullmäktige om att kommunen ska underlätta 
för enskilda fastighetsägare att bygga skyddsrum. Motionären föreslår att ett särskilt regelverk samt 
ekonomiskt stöd till fastighetsägare tas fram. 

Skyddsrum ska kunna skydda civilbefolkningen mot olika slags stridsmedel vid krig. Skyddsrummen är 
en del av Sveriges totalförsvar och regleras i särskild lag (Lag (2006:545) om skyddsrum). 
Konstruktionskraven är omfattande och byggkostnaden är hög. I Sverige finns totalt 67 tusen 
skyddsrum som är planerade utifrån en bedömning av skyddsbehoven i olika delar av landet. 
Tillgången till skyddsrum i städer och tätorter återspeglar risken för att befolkningen ska utsättas för 
stridsmedel. Därför finns normalt inte tillgång till skyddsrum för boende i småorter, mindre 
bebyggelseområden och landsort. 

I Nykvarns kommun finns två skyddsrum i centralorten Nykvarn. Skyddsrummet på Hökmossvägen 
16 har 86 platser och skyddsrummet på Skogsvägen 6 har 80 platser. Det är den enskilde 
fastighetsägaren som ansvarar för skyddsrummen. I fredstid får skyddsrummen användas för andra 
ändamål, men ska normalt kunna ordningsställas inom 48 timmar.  

Nykvarns kommun har inte rådighet över skyddsrummen i kommunen och det är inte möjligt för 
fastighetsägare att på eget initiativ bygga skyddsrum. Det är Myndigheten för Samhällskydd och 
Beredskap, MSB, som har det samlade ansvaret för landets samtliga skyddsrum, inklusive 
tillsynsansvar. För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Ytterst är det Riksdag och 
Regering som beslutar om inriktningen för landets skyddsrum. Det pågår en nationell utredning om 
civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Dir.2021:30). Utredningen ska bland annat bedöma 
behovet av fler skyddsrum i Sverige eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra 
former av skydd. 

Motionen föreslås därför avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Mats Claesson (SD) yrkar avslag på förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller avslås och finner att det 
bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på motion (SD) om säkerställande av skyddsrum i villaområden  

Motionen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Motionären 
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§ 180 
Svar på e-förslag om 4hgård på Båglan 
Diarienummer: KS/2022:97 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

E-förslaget avslås.  

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har fått ett förslag från medborgare att fastigheten Båglan som ägs av kommunen 
ska nyttjas som en så kallad 4H-gård. Med 4H-gård av avses ett slags folkbildande 
jordbruksverksamhet som riktar sig till barn och unga. 4H är en internationell ideell 
ungdomsorganisation som driver ett trettiotal gårdar i Sverige. I Stockholms län finns flera 4H-gårdar, 
varav den närmaste ligger ungefär tre mil från Nykvarn.  

Båglan är en äldre mindre hästgård som förvärvades av Nykvarns kommun år 2019 i syfte att marken 
på kort sikt skulle nyttjas som entreprenadsyta vid utbyggnad av planområdena Mörby 5 och Mörby 6 
för att sedan ingå i planläggning för Mörby 7 som är avsedd för fordonsverksamhet och tekniska 
anläggningar. Båglan är därför inte en lämplig fastighet för folkbildnings- och jordbruksverksamhet 
som riktar sig till barn och unga.  
 
Förslaget föreslås därför att avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag om 4H-gård på Båglan 
E-förslaget 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagställaren 
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§ 181 
Svar på e-förslag Belyst gång och cykelväg i Jägarskogens 
naturreservat 
Diarienummer: KS/2022:94 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget avslås.  
2. Förslaget om gång och cykelväg tas med till arbetet med framtida ny detaljplan för Älgbostad. 

 
Sammanfattning 

Kommunen har mottagit e-förslag om belyst gång- och cykelväg (nedan kallad GC-väg) längs 
Karlslundsvägen till Jägarskogens naturreservat. Förslagställaren menar att nuvarande vägsträcka till 
det välbesökta naturreservatet är osäker för gång- och cykeltrafik. 

Kommunen ser positivt på en mer lämplig och säker resväg för gång- och cykeltrafik till Jägarskogens 
naturreservet. Kommunen har tidigare utrett att det är möjligt att anlägga GC-väg  
i enlighet med e-förslaget i samband med att detaljplan för området Älgbostad beslutades. 
Detaljplanen har dock upphävts i mark- och övermiljödomstol. För närvarande är det därför inte 
möjligt att bebygga området och anlägga GC-vägen. Istället har en handlingsplan beslutats för ökad 
tillgänglighet, säkerhet och förbättring av utemiljö och trivsel kring Älgbostad och Hökmossbadet.  
 
E-förslaget föreslås därför avslås. 

Yrkanden 

Marie Martna (MP) framställer följande tilläggsyrkande: 

• Förslaget om gång- och cykelväg tas med till arbetet med framtida ny detaljplan för Älgbostad 

Märtha Dahlberg (S) och Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 
samt till tilläggsyrkandet från Marie Martna (MP). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Ordföranden finner att tilläggsyrkandet från Marie Martna (MP) bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag om gång och cykelväg till Jägarskogens naturreservat 

E-förslaget 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagställaren 
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§ 182 
Svar på medborgarförslag - Nykvarns kommun ska gå med på 
kampanjen som heter "Vintercyklisten" 
Diarienummer: KS/2020:599 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har mottagit medborgarförslag om att kommunen ska delta i en kampanj kallad 
”Vintercyklisten”. Föreslagställaren ser att det är många cyklister som vintertid väljer bil eller buss och 
att en kampanj kan få cyklister att upptäcka att det är möjligt att cykla under hela året. 

Flera kommuner bedriver projekt eller kampanjer som benämns ”Vintercyklisten”, till exempel 
Södertälje kommun och Gävle kommun. Upplägg, målgrupp och deltagarantal varierar mellan 
kommuner. Men kan till exempel innebära att deltagare som åtar sig att bland annat att cykla en 
sträcka minst tre dagar i veckan under vintermånaderna december till mars erhåller viss 
cykelutrustning för vintercykling samt däckservice. Det finns även flera liknande kampanjer för 
arbetsplatser, samt kampanjer som arrangeras runtom i Sverige av cyklingsorganisationer och 
cykelbranschen under en särskild vecka eller en viss dag under vintern.  

Nykvarns kommun är positiv till initiativ som får fler att cykla i kommunen. Men i kommunens 
nuvarande planering av kampanjer och projekt finns för närvarande inte utrymme för en särskild 
satsning på cykling vintertid. 
 
Förslaget föreslås därför att avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om kampanj för ökad cykelpendling vintertid 
Medborgarförslaget 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
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§ 183 
Svar på medborgarförslag - Gör en gång- och cykelväg (GC-
väg) från Rimsjöhöjden till Lövnäsbadet utefter väg 509 
Diarienummer: KS/2021:46 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Medborgarförslaget avslås.  
2. Sträckan ses över för att utreda G/C-väg när cykelplanen revideras nästa gång. 

Sammanfattning 

Kommunen har mottagit medborgarförslag om en gång och cykelväg (nedan kallad GC-väg) från 
Rimsjöhöjden till Lövnäsbadet vid sjön Yngern utmed länsväg 509. Förslagställaren menar att det 
finns lämpliga vägar mellan centralorten Nykvarn och bebyggelseområdet Rimsjöhöjden. Men att 
fortsatt gång och cykeltrafik behöver ske på länsväg 509 mot Järna. Förslagställaren framhåller att väg 
509 är olämplig och osäker för oskyddade trafikanter och att en GC-väg ökar säkerheten för 
fotgängare och cyklister. Samt om fler går eller cyklar minskar den stora belastningen på 
bilparkeringen vid Lövnäsbadet. 

Kommunen ser positivt på en mer lämplig och säker resväg för gång- och cykeltrafik till Lövnäsbadet. 
Men den aktuella vägsträckan är statlig allmän väg. Det är Trafikverket som ansvarar för väghållning, 
trafiksäkerhet samt långsiktig planering och utveckling av vägsträckan. Kommunen råder därmed inte 
över vägsträckan. Kommunen kan föra upp behovet av förbättrad gång- och cykeltrafik i framtida 
dialog med Trafikverket. Till följd av terräng och privat markägarskap är det komplicerat och troligen 
betydligt dyrare än normalt att dra GC-väg på annan plats mellan Rimsjöhöjden och Lövnäsbadet. 
 
Medborgarförslaget föreslås därför att avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt framställer följande 
tilläggsyrkande: 

• Se över sträckan för att utreda G/C-väg när cykelplanen ska revideras nästa gång 

Märtha Dahlberg (S) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt 
till tilläggsyrkandet från Gunilla Lindstedt (NP). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Ordföranden finner att tilläggsyrkandet från Gunilla Lindstedt (NP) bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag gång- och cykelväg mellan Rimsjöhöjden och 
Lövnäsbadet 

Medborgarförslaget 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagställaren 
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§ 184 
Svar på medborgarförslag - En ganska stor lekpark 
Diarienummer: KS/2021:507 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har mottagit medborgarförslag om att anlägga lekapark i anslutning till 
Sorterarevägen i centralorten Nykvarn.  

I centralorten Nykvarn finns i nuläget åtta lekplatser, utöver de som finns på skolgårdar och 
förskolegårdar. På kommunens hemsida finns en lättläst karta över tätortens lekplatser. Enligt 
kommunens policy för lekplatser på allmän platsmark bör avståndet mellan lekplatser i tätort inte 
överstiga 500 meter. Inom detta avstånd från Sorterarevägen finns det redan en rustad lekplats vid 
Valsarevägen kallad Åsby 1.  

Medborgarförslaget föreslås därför avslås.  

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om lekplats vid Sorterarevägen  

Medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Akten 
 
Förslagställaren. 
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§ 185 
Delgivningar 
Diarienummer:  

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga delgivningar har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 186 
Delegationer 
Diarienummer: KS/2022:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-08-18 KS/2021:736 Delegationsbeslut §§ B3 och B4, Förordnande av 
röstmottagare vid förtidsröstning inklusive 
ambulerande röstmottagning allmänna valen 2022 

2022:9675 

2022-09-01 KS/2021:736 Delegationsbeslut § B5, Förordnande av 
rösträknare för valnämndens preliminära 
rösträkning allmänna valen 2022 

2022:9676 

2022-09-06 KS/2021:736 Delegationsbeslut § B2, Förordnande av 
röstmottagare för Nykvarns kommuns valdistrikt 
allmänna valen 2022 

2022:9677 

2022-09-08 KS/2020:507 Delegationbeslut, § B 4, avtalsförläning  ramavtal 
för ledningsgruppsutveckling 

2022:9846 

2022-09-14 KS/2021:736 Delegationsbeslut § A1, Revidering av arvode till 
rösträknare vid valnämndens preliminära 
rösträkning allmänna valen 2022 

2022:9678 

2022-09-19 KS/2021:225 Delegationsbeslut § B11, Förlängning av ramavtal, 
Tolkförmedlingstjänster, TI2021-1176 

2022:9473 

2022-09-20 KS/2022:568 Delegationsbeslut avseende avrop och beställning 
enligt ramavtal gällande bemanning, TI 2020-1198 

2022:9491 

2022-09-21 KS/2022:560 Delegationsbeslut om försäljning av konst 2022:9455 

2022-09-27 KS/2022:105 Delegationsbeslut - Avrop Infodring av ledningar, 
Orrvägen, från ramavtal 

2022:9539 

2022-09-29 KS/2022:451 Delegationsbeslut - VA-utredning för detaljplan 
Miare Backar 

2022:9649 

2022-09-29 KS/2022:410 Delegationsbeslut - Direktupphandling 
trafikmätning Gamla Strängnäsvägen 

2022:9650 

2022-09-30 KS/2022:90 Delegationsbeslut § B 6, avtal avseende 
direktupphandling av GIS-konsult 

2022:9850 
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2022-09-14 KS/2021:736 Delegationsbeslut § A1, Revidering av arvode till 
rösträknare vid valnämndens preliminära 
rösträkning allmänna valen 2022, signerad AJ 

2022:9668 

2022-10-04 KS/2022:598 Delgationsbeslut § B 6 om avrop från ramavtal 
tekniska konsulter TI 2019-1107 B, 
Beräkningskonsult till Berga Ö 

2022:10143 

2022-10-12 KS/2022:570 Delegationsbeslut § B 6 - om direktupphandling 
gällande huvudinspektion av bro 140-9-1 och bro 
140-3-1 

2022:10142 

2022-10-19 KS/2022:17 Delegationsbeslut § D 10, beslut att utse 
tillförordnad kommundirektör under ledighet 

2022:10264 

2022-08-24 KS/2022:511 Delegationsbeslut om utökat borgensåtagande för 
Syvab § C2 

2022:9519 

2022-08-26 KS/2021:276 Delegationsbeslut om omsättning av lån i 
kommuninvest § C2 

2022:9520 

  Bilaga 1 – Anmälan av delegationsbeslut  
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§ 187 
Övriga frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Frågorna besvaras. 

Sammafattning 

Följande frågor framställs: 

1. Marie Martna (MP) efterfrågar redovisning över hur kommunen sparar el, både kortsiktigt och 
långsiktigt. Kommundirektören svarar att förvaltningen kommer återkomma med information 
till kommunstyrelsen i frågan. 

2. Mats Claesson (SD) informerar om att lamporna vid konstgräsplanen är tända på natten 

Beslutet skickas till 

Akten 
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