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§ 27 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Hägglöf (M) att justera dagens protokoll den 27 februari kl. 16.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 28 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Fråga från Johan Hägglöf (M) om delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
2. Fråga från Mats Claesson (SD) om soptippen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 29 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Tf. Kommundirektör Daniela Fuciu informerar om följande: 

• Den politiska beredningsprocessen 
• Medarbetarprogram 
• Krishantering 
• Kort information om Modernt IT/migrering (Kenneth Norberg) 
• Projektmodell och samhällsbyggnadsprocess (David Schubert) 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 30 
Information om status för pågående projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Näringslivs- och exploateringschef David Schubert informerar om pågående projekt: 
 
Exploateringsprojekt 

Bergtorp etapp 1-2 (röd) 

Bergtorp etapp 3-5 (röd) 

Kaffebryggaren (grön) 

Centrum (grön) 

Mörby 5 (gul) 

Mörby 6 (grön) 

Mörby 7 (grön) 

Ånsta 2:1 (gul) 

Baffeln (grön) 

Gamla IP (grön) 

Cementen (grön) 

Blandaren 2 (grön) 

VA-projekt 

Berga Ö (gul) 

Sundsviks ängar (grön) 

Gata/park 

GC-regionalt cykelstråk (gul) 

Övrigt 
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Utbyggnad av bredband (grön) 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 31 
Ekonomisk uppföljning januari 2023 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om ekonomisk uppföljning för januari 2023. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 32 
Val av deltagande förtroendevalda vid medborgardialog om 
trygghets- och brottsförebyggande arbete 
Diarienummer: KS/2021:644 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Fem förtroendevalda, tre från majoriteten och två från oppositionen, utses att delta vid 
medborgardialog om trygghets- och brottsförebyggande arbete. 

2. Deltagande i medborgardialog arvoderas med ett begränsat sammanträdesarvode för de 
förtroendevalda som utses enligt nedan. 

3. De förtroendevalda som utses att delta gör det tills vidare under mandatperioden och är: 
1. Ann-Christin Dantoft (S) 
2. Maria Salberg (S) 
3. Bertil Svensson (NP) 
4. Lena Schulte-Austum (M) 
5. Leonardo Horvat (SD) 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2022 att införa modell för medborgardialog om 
trygghets- och brottsförebyggande arbete. Kommunstyrelsen fastställde även riktlinjer för dialogen. 
Målgruppen för dialogen är medborgare, näringsliv, organisationer och intressenter i kommunen och 
angränsande områden i närliggande kommuner. En första dialog planeras att genomföras under våren 
2023 för att sedan genomföras återkommande halvårsvis. Dialogtillfällena planeras och genomförs av 
förvaltningen tillsammans med kommunens förtroendevalda och kommunens samverkanspartners, till 
exempel polis och brandförsvar. Enligt riktlinjen ska deltagande förtroendevalda utses av 
kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att fem förtroendevalda utses att delta eftersom metoden är 
så kallad cafédialog. Val av deltagande förtroendevalda föreslås gälla tills vidare under 
mandatperioden. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Val av deltagande förtroendevalda vid medborgardialog om trygghets- och 
brottsförebyggande arbete 
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Bilaga – Riktlinje för medborgardialog om trygghets- och brottsförebyggande arbete 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förtroendevalda som utsetts att delta i medborgardialog 
 
Säkerhetsavdelningen 
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§ 33 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2023 
inklusive bilagor och godkännande av samtliga nämnders 
verksamhetsplaner för 2023 
Diarienummer: KS/2022:763 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta följande: 

1. Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen inklusive bilagor  

a. Upphandlingsplan 
b. Handlingsplan för digitalisering 
c. Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 
d. Konkurrensprogram 
e. Lokalplan  

 
2. Avsnitt 1.2.3 Konkurrensplan 2023 samt sista raden i tabellen s. 3 (avseende gata/park/Nybo) 

stryks ur bilaga d. Konkurrensprogram. 
3. Kommundirektören får i uppdrag att revidera policy för konkurrensprövning samt riktlinje för 

konkurrensprövning. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

4. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 2023 med detaljbudgetar inklusive bilagor för 
2023 godkänns. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens förtroendevalda arbetat fram ett förslag till 
Verksamhetsplan 2023 med detaljbudget för kommunstyrelsen inklusive bilagor.  

I verksamhetsplanen beskrivs bland annat kommunstyrelsens ansvarsområden, målbild (med budget) 
och bilagor. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023 innehåller totalt åtta effektmål som utgår 
från tre hållbarhetsdimensioner och kommunfullmäktiges fem strategiska mål med tillhörande 
verksamhetsförändringar.   

I verksamhetsplanen har för kommunstyrelsens del upprättats en detaljbudget med en nettoram för 
verksamhetens drift på totalt 157 929 tkr. Denna ram har fördelats mellan kontoren och framgår av 
budgeten. Satsningar i budgeten särredovisas på egna rader.  

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 
för kommunstyrelsen inklusive bilagor. 

Som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2023 finns:  
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• Upphandlingsplan, 
• Handlingsplan för digitalisering, 
• Plan för insyn och uppföljning av privata utförare, 
• Konkurrensprogram, 
• Lokalplan. 

 

Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 2023 godkänns 

Utifrån sin uppsiktsplikt följer kommunstyrelsen upp nämndernas verksamhetsplaner 2023 och 
redovisar detta i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppföljningen innebär en genomgång 
och bedömning av nämndernas verksamhetsplaner (med detaljbudgetar) inklusive bilagor med 
avseende på följsamhet till målbilden utifrån Vision 2035, kommunfullmäktiges strategiska mål och 
budget 2023.  

Som en konsekvens av samtliga nämnders målinriktade planeringsarbete bedöms nämnderna följa sina 
reglementen och kommunfullmäktiges målbild samt prioriteringar ändamålsenligt och tillräckligt. 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 
2023 med detaljbudgetar inklusive bilagor för 2023 samt bedömning att nämndernas planeringsarbete 
följer egna reglementen kommunfullmäktiges målbild och prioriteringar ändamålsenligt och 
tillräckligt. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen med följande 
ändringar: 

1. Avsnitt 1.2.3 Konkurrensplan 2023 samt sista raden i tabellen s. 3 (avseende gata/park/Nybo) 
stryks ur bilaga d. Konkurrensprogram. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att revidera policy för konkurrensprövning samt riktlinje för 
konkurrensprövning. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2023 inklusive bilagor och 
avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 2023 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för kommunstyrelsen inklusive bilagor 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för utbildningsnämnden inklusive bilagor 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor   
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Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för vård- och omsorgsnämnden inklusive bilagor 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 

Verksamhetsplan samt internkontrollplan med detaljbudget 2023 för valnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Samtliga kontor på förvaltningen 
Utbildningsnämnden 
Bygg-och miljönämnden 
Vård-och omsorgsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Valnämnden 
Kommunens revision 
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§ 34 
Budgetjustering 2023 
Diarienummer: KS/2022:613 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Justering av budget 2023 inom ram enligt förslag 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade beslut i november 2022 om kommunens budget för 2023. Under 
detaljbudgetarbetet har vissa behov av justeringar aktualiserats.  

Budget för nämndsekreterare flyttas från Vård- och omsorgsnämnd, 350 tkr, samt Bygg och 
miljönämnd, 350 tkr, till Kommunstyrelsen. 

Budget för bostadsanpassning, 450 tkr, flyttas från Vård- och omsorgsnämnden till 
Kommunstyrelsen. 

Budget för internhyra och objekt ”Villan 12317” om 85 tkr flyttas från Kommunstyrelsen till 
Utbildningsnämnden. 

Budget för fritid, Fritidsfabriken och Kulturskolan om 28 081 tkr flyttas från Kommunstyrelsen till 
Utbildningsnämnden. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – justering av budget 2023 (Mål och budget 2023) 

Beslutet skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunens revision 
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§ 35 
Tidplan för budgetprocessen 2024 
Diarienummer: KS/2023:25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tidsplan för budgetprocessen 2024 godkänns. 

Sammanfattning 

Inför varje år tas en tidsplan fram för budgetprocessen med en tillhörande flerårsplan. Tidsplanen för 
2024 och flerårsplanen för 2025–2026 anger bland annat att Kommundirektörens underlag till budget 
kommer att presenteras i maj. Budgeten för 2024 föreslås att beslutas under hösten 2023 i 
kommunfullmäktige, enligt tidsplanen. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Tidplan för budgetprocessen 2024 

Beslutet skickas till 

Akten 

Alla nämnder 

Förvaltningsledningen 

Kommunens revision 
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§ 36 
Gemensamma planeringsförutsättningar för budget 2024 
Diarienummer: KS/2023:71 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna gemensamma planeringsförutsättningar för budget 2024 med utblick mot 2025 - 
2026 

Sammanfattning 

Grunden för planeringsförutsättningarna för budgetperioden 2025 - 2026 utgörs främst av en 
beräknad befolkningsförändring. Den befolkningsprognos som presenteras är gemensam för alla 
verksamheter och ska utgöra en del av en sammantagen bild som verksamheterna använder för 
bedömningar av kommande resursbehov. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – gemensamma planeringsförutsättningar för budget 2024 med utblick mot 2025 – 
2026 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
AB Nykvarnsbostäder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 37 
Fastställande av ägardirektiv för NKK och NYBO 
Diarienummer: KS/2023:35 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Ägardirektiv för Nykvarns kommunkoncern AB fastställs. 
2. Ägardirektiv för AB Nykvarns bostäder fastställs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige är lagstadgad ägare av bolagen och beslutar årligen om ägardirektiv för Nykvarns 
kommunkoncern AB och AB Nykvarns bostäder. Direktivet är ett bolagsuppdrag till bolagets styrelse 
och verkställande direktör och ett komplement till bolagsordningen. Direktivet fastställs slutligen på 
bolagsstämman. De båda ägardirektiven reviderades år 2022 tillsammans med bolagsordningarna och 
kommunens bolagspolicy. Direktiven gäller tills vidare, men ska omprövas årligen. Förslag till 
ägardirektiven för år 2023 innehåller inga förändringar avseende AB Nykvarns bostäder. För 
Nykvarns kommunkoncern AB har ett  förtydligande skrivits in att ägardirektivet ska omprövas 
årligen, eller vid behov.  

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Ägardirektiv inom kommunens bolagskoncern för år 2023  

 

Ägardirektiv för Nykvarns kommunkoncern AB  
 

Ägardirektiv för AB Nykvarns bostäder  
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Beslutet skickas till 

Akten 
 
Författningssamlingen 
 
Nykvarns kommunkoncern AB  
 
AB Nykvarns bostäder  
 
Revisorerna 
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§ 38 
Uppdrag om fortsatt och fördjupad analys av nytt särskilt 
boende 
Diarienummer: KS/2021:45 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 3 får kommundirektören får 
i uppdrag att genomföra en fördjupad analys gällande att upprätta ett särskilt boende på 
Nykvarn 11:1 m.fl. 

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde senast den 7 juni 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och göra beräkningar avseende att ha kvar Lugnet 
(fastigheten) i sin ägo i samband med att punkt 1 utreds. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav på sitt sammanträde i oktober 2022 förvaltningen i uppdrag att avsätta 
medel i kommande budgetprocess för att bygga ett särskilt boende i Nykvarns kommun, enligt 
utredningens alternativ 2B och att utreda frågan om olika driftsformer för framtidens äldreomsorg.1 

Baserat på en extern utrednings bedömning så har förvaltningen tittat på olika platser och deras 
förutsättningar att uppfylla kriterierna för att bygga ett särskilt boende. Av dessa föreslår förvaltningen 
att Nykvarn 11:1 m.fl. utreds vidare då den bedöms vara en lämplig plats med goda tidsutsikter. 

Förvaltningen bedömer att en fördjupad utredning kopplat till att upprätta ett särskilt boende på 
Nykvarn 11:1 m.fl. bör göras för att få ett mer omfattande underlag innan arbetet fortsätter. Därför 
föreslår förvaltningen att kommundirektören får i uppdrag att utreda riskerna som har identifierats 
gällande att upprätta ett särskilt boende på Nykvarn 11:1 m.fl, samt att uppdraget ska återrapporteras 
senast till kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2023. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M) yrkar avslag på punkt 1 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Gunilla Lindstedt (NP) framställer följande tilläggsyrkande: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och göra beräkningar om att ha kvar Lugnet 
(fastigheten) i sin ägo i samband med att punkt 1 utreds. 

2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2023. 

 
1 KF 2022-10-20 § 84. 
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Anders Önbäck (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt till tilläggsyrkandet från 
Gunilla Lindstedt (NP). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om punkt 1 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller avslås och finner att 
den bifalles. 

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

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) lämnar en protokollsanteckning: 

”När denna punkt togs upp på mötet var det Sverigedemokraterna som ville att fastigheten Lugnet ska 
behållas i kommunal ägo och kunna utnyttjas som resurs när olika tillfälliga lokalbehov uppstår i 
kommunen. Efter ajournering där majoriteten konstaterat att detta var ett mycket bra förslag lades detta 
fram som ett majoritetsförslag. Det glädjer oss att majoriteten var lyhörd i frågan men vi vill ha den här 
skriften inlagd som en protokollsanteckning så det tydligt framgår var ursprungsförslaget kom ifrån.” 

(M) anmäler en skriftlig reservation: 

”Reservationen mot beslutet beror inte på att Moderaterna inte vill bygga ett särskilt boende utan att vi vill 
att det genomförs en medborgardialog i en sån här stor investering på ca 300 miljoner”. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Uppdrag om fördjupad analys av nytt särskilt boende 

Bilaga - Uppdrag om fortsatt och fördjupad analys av nytt särskilt boende 

Colliers - Utredning om vårdboende i Nykvarns kommun 

Protokollsutdrag KF 2022-10-20 § 84 

Protokollsutdrag VON 2021-12-06 § 96 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 39 
Val av politisk styrgrupp samt politisk referensgrupp för 
framtagande av översiktsplan 
Diarienummer: KS/2022:488 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Den politiska styrgruppen ska bestå av sex ledamöter, en för varje parti i kommunstyrelsen. 
2. Följande väljs till den politiska styrgruppen: 

1. Anders Önbäck (S), ordförande 
2. Jan Brolund (NP) 
3. Mats Claesson (SD) 
4. Ola Berglund (C) 
5. Britt-Marie Ellis Nygren (M) 
6. Martin Enström (MP) 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 

3. Den politiska referensgruppen ska bestå av åtta ledamöter, en för varje parti i 
kommunfullmäktige.  

4. Följande väljs till den politiska referensgruppen: 
1. …., ordförande 
2. …. 
3. …. 
4. …. 
5. …. 
6. …. 
7. …. 
8. …. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-09 § 11 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en 
politisk styrgrupp för framtagande av översiktsplan.  

Av projektplanen, fastställd av kommunfullmäktige 2023-02-09 § 11, framgår att en politisk 
referensgrupp ska tillsättas för framtagande av översiktsplan. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Johan Hägglöf (M) yrkar att den politiska referensgruppen ska bestå av 8 ledamöter. 

Mats Claesson (SD) yrkar bifall till yrkandet från Johan Hägglöf (M). 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om den politiska referensgruppen ska bestå av sex eller åtta ledamöter och finner 
att den ska bestå av sex ledamöter. 

Votering begärs. 

Ja-röst för sex ledamöter. 

Nej-röst för åtta ledamöter. 

 

Anders Önbäck (S), ordf. J 

Gunilla Lindstedt (NP), 1 vo J 

Johan Hägglöf (M), 2 vo. N 

Maria Salberg (S) J 

Jan Brolund (NP) J 

Ola Berglund (C) J 

Martin Enström (MP) J 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) N 

Peter Palmér (M) N 

Mats Claesson (SD) N 

Kjell Lindberg (SD) N 

 

Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 5 nej-röster att den politiska referensgruppen ska 
bestå av sex ledamöter. 

Ordföranden finner att följande väljs till den politiska styrgruppen: 

1. Anders Önbäck (S), ordförande 
2. Jan Brolund (NP) 
3. Mats Claesson (SD) 
4. Ola Berglund (C) 
5. Britt-Marie Ellis Nygren (M) 
6. Martin Enström (MP) 
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Reservationer och protokollsanteckningar 

(M) lämnar en skriftlig reservation: 

”Moderaterna reserverar oss då vi anser att begränsa styrgruppen till enbart partierna i 
kommunstyrelsen inte stämmer överens med demokratiberedningens arbete och den demokratiska 
andan” 
 

(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Val av politisk styrgrupp samt politiskt referensgrupp för framtagande av 
översiktsplan 

Beslutet skickas till 

Troman 

Samhällsbyggnadskontoret 

Samtliga valda 
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§ 40 
Återrapportering uppdrag om utredning av cykelled till 
Taxinge 
Diarienummer: KS/2022:477 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande:  

1. Godkänna utredningen och återrapporteringen. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag innehållande kostnad och tidsestimat 
för utredningen inför uppstarten av utredningen om en etablering av cykelleden sträckan 
Nykvarn-Ryssjön-Finkarby-Taxinge. 

Sammanfattning 

Kommundirektören har av kommunstyrelsens ordförande fått i uppdrag att utreda fråga om två 
cykelleder mellan centralorten Nykvarn och Taxinge-Näsby slott, se bilaga 2.  Utredningen ska 
omfatta sträckningarna: 

a) Nykvarn-Lilla Ryssjön - Taxinge  
b) Nykvarn-Vidbynäs- Kranglanvägen- Sundsvik –Stensättra –Taxinge 

Uppdraget innebar även att tas fram ekonomiska beräkningar, konsekvenser och en tidsplan för 
färdigställande av sommarcykelleder. Underlaget ska kunna utgöra grund för budget 2023/2024 
avseende investeringar och drift.  

Förvaltningen har genom extern utredning utrett förutsättningarna med anledning av uppdraget.  
Utredningen visar att båda alternativa sträckningarna delvis innefattar sträckning via statliga vägar, där 
Trafikverket är huvudman samt enskilda fastigheter och väghållare. Då kommunen inte har rådighet 
över hela sträckningen kan inte någon exakt tidplan eller driftkostnad anges eftersom det är beroende 
av kravställning från respektive väghållare eller fastighetsägare. Kostnadsuppskattning i utredningen 
baseras endast på kostnader som är kalkylerbara. Förvaltningen bedömer att utredningen ska 
godkännas och att uppdraget avslutas.  

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt framställer 
följande tilläggsyrkande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag innehållande kostnad och tidsestimat 
för utredningen inför uppstarten av utredningen om en etablering av cykelleden sträckan 
Nykvarn-Ryssjön-Finkarby-Taxinge. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt tilläggsyrkandet från Anders Önbäck 
(S) bifalles. 

tel:20232024
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Utredning cykelled till Taxinge 

Bilaga 1 – Utredning 

Bilaga 2 – Uppdrag till kommundirektören – utreda fråga om två cykelleder mellan centralorten 
Nykvarn och Taxinge-Näsby slott, KS/2022:445 
 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret  

Gata/Park-chef 
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§ 41 
Förfrågan om markköp av Nykvarn Stångarö 1:3 för skjutbana 
Diarienummer: KS/2022:54 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Att inte sälja del av eller hela fastigheten Nykvarn Stångarö 1:3. 

Sammanfattning 

Kommunen har fått in en förfrågan om markköp från företaget ABSSS. ABSSS är ett företag som 
grundades 2016 med målet att bygga skjutbanor och träningsanläggningar för uthyrning till 
myndigheter, företag och organisationer som behöver skjutbanor och dynamiska träningsmöjligheter.  

Kommunen äger fastigheten Stångarö 1:3. Häradsskog äger fastigheten Ryssjön 1:3.  

ABSSS önskar förvärva fem till tolv hektar från fastigheten Ryssjön 1:3 som ägs av Häradsskog. Skälet 
till denna förfrågan är att Häradsskog har en affärsmodell som bl.a innebär att inte sälja mark till 
företag. För att möjliggöra byggnation av skjutbana föreslås att kommunen säljer delar eller hela 
Stångarö 1:3 till Häradsskog.  

Förvaltningen gör bedömningen att det inte är en lämplig markförsäljning eller markväxling som 
gynnar Nykvarns kommun. Det är fördelaktigt för kommunen att äga hela fastigheten Stångarö 1:3 
utan att sälja delar eller hela fastigheten. Ur ett långsiktigt perspektiv är det mer fördelaktigt om 
kommunen äger hela fastigheten för att i framtiden kunna exploatera fastigheten. Säljer kommunen 
del av fastigheten kommer det med stor säkerhet försvåra kommunen möjlighet att exploatera 
fastigheten på grund av det strandskydd som föreligger på den norra delen av fastigheten.  

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Förfrågan om markköp för skjutbana 

Bilaga Korrespondens, Markbytesförslag 2022 08 15, Påldalen 

Bilaga skjutbana, förslag till markförvärv 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 42 
Exploateringsprojekt Nykvarn 1:35 
Diarienummer: KS/2022:421 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Att starta exploateringsprojekt Nykvarn 1:35 
2. Att exploateringsprojektet finansieras inom ramen för exploateringsbudget 2023 med 

ekonomisk flerårsplan 2024-2025.    

Sammanfattning 

Syftet med projektet är att tillgodose kommunens behov av mark för idrottsändamål samt det 
parkeringsbehov som idrottsanläggningarna norr om järnvägen genererar.  

I huvudprojektet ingår delprojekt detaljplan och delprojekt genomförande. I delprojekt planering 
ingår framtagande av detaljplan och i delprojekt genomförande ingår utbyggnad gator och vägar. 

Projektet har en beslutad budget i Kommunstyrelsens Mål och budgetramar för 2023 med ekonomisk 
flerårsplan 2024–2025, KS/2022:613. Framtagande av detaljplanen bedöms rymmas inom den 
beslutade exploateringsbudgeten. Genomförandet av detaljplanen kräver att investeringsmedel avsätts 
i kommande budgetar. Kostnaden för genomförande tas fram under planeringsfasen och är inte känd 
i dagsläget.  

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – exploateringsprojekt Nykvarn 1:35 

Bilaga 1 Projektdirektiv MEX-projekt Nykvarn 1:35 

Beslutet skickas till 

Akten 

Mark och exploateringsenheten för kännedom 

Planenheten för kännedom 

  



 
PROTOKOLL 

2023-02-21 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 31(34) 

§ 43 
Delgivningar 
Diarienummer: KS/2023:6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna skrivelser och protokoll 

2023-01-27 Protokoll SBFF 

Protokoll KOFN 2023-02-08 

Protokoll UN 2023-02-07 

Protokoll VN 2023-02-15 

 

- 
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§ 44 
Delegationer 
Diarienummer: KS/2023:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2023-02-02 KS/2023:29 Delegationsbeslut - Arkeologisk utredning 2023:872 

2023-01-20 KS/2022:773 Delegationsbeslut - Avtal avseende riskutredning 
för detaljplan mörby 6 

2023:494 

2023-01-20 KS/2022:785 Delegationsbeslut - Överenskommelse om 
upphörande av anställning 

2023:436 

2022-12-26 KS/2022:786 Delegationsbeslut § C 1, Ränteplacering 2023:1095 

2023-01-11 KS/2023:31 Delegationsbeslut §B 12 om fullmakt till Telge 
Inköp att föra kommunens talan i 
upphandlingsärende TI 2022-1113 
Kontorsmaterial, med Mål nr 25209-22 

2023:197 

2023-01-16 KS/2022:713 Delegationsbeslut- Avseende upphandling av 
fastighetsförteckningar 

2023:422 

2023-02-02 KS/2021:741 Delegationsbeslut avtalsförlängning, 
Betalningskontroll IT-tjänster (TI 2014-0500) 

2023:820 

2023-01-12 KS/2022:750 Delegationsbeslut- Bullerutredning Uddens gård 2023:424 

2023-01-19 KS/2023:43 Delegationsbeslut enligt §G2 Säkerhetsskyddsavtal 
nivå 1, Södertörns brandförsvarsförbund 

2023:389 

2023-01-16 KS/2021:228 Delegationsbeslut förlängning, hyrbilar 2023:398 

2023-01-24 KS/2020:453 Delegationsbeslut förlängning av TI 2020-1048 
Hisservice 

2023:482 

2023-01-25 KS/2023:55 Delegationsbeslut Förlängning avtal, Helmer 
Lövqvist Golvbeläggningar AB 

2023:504 

2023-02-15 KS/2022:258 Delegationsbeslut förlängning TI 2020-1023 A, 2023:1144 
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rörservicearbeten 

2023-02-15 KS/2022:387 Delegationsbeslut förlängning, storköksservice (TI 
2020-1021) 

2023:1140 

2023-01-16 KS/2022:585 Delegationsbeslut miljökonsekvensbeskrivning 
detaljplan Uddens gård 

2023:426 

2023-01-31 KS/2023:2 Delegationsbeslut tf kommundirektör 230318-26 
och 230401-9 

2023:712 

2023-02-08 KS/2023:2 Delegationsbeslut tf kommundirektör 230410- 
max 6 månader 

2023:960 

2023-02-06 KS/2023:3 Delegationsbeslut tf kommunikationschef 230210-
230213, 230220-230221, 230529-230531 

2023:854 

2023-02-15 KS/2022:782 Delegationsbeslut, direktupphandling, leverantör 
av poddar kopplat till Vision 2035 

2023:1193 

2023-02-02 KS/2022:257 Delegationsbeslut, förlängning av avtal TI 2020-
1022, vitvaror, service och installation 

2023:823 

2023-02-06 KS/2016:217 Delegationsbeslut, förlängning av TI 2017-0754, 
kundtjänstverktyg (avfall återvinning) 

2023:972 

2023-01-20 KS/2020:619 Delegationsbeslut, förlängning, 
omställningstjänster (TI 2020-1065) 

2023:452 

2023-01-19 KS/2021:456 Delegationsbeslut, reviderat avtal om 
överförmyndarverksamhet med Södertälje 

2023:493 

2023-01-24 KS/2023:3 Delegationsbeslut, tillförordnad avdelningschef HR 
230130-230203 

2023:513 
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§ 45 
Övriga frågor 
Diarienummer:  

Sammanfattning 

Följande frågor ställs vid sammanträdet: 

1. Johan Hägglöf (M) ställer en fråga om varför oppositionsrådet har involverats så sent i 
processen för rekrytering av ny kommundirektör. 

2. Fråga från Mats Claesson (SD) om soptippen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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