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 __________________________________________  
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-10-20 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-10-20 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 
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Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 73 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Kommunfullmäktiges ålderspresident Märtha Dahlberg (S) förklarar dagens 
kommunfullmäktigesammanträde öppnat. 

Avgående ordförande Cenneth Åhlund (M) tackar av avgående ledamöter och ersättare. 

Upprop genomförs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 74 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Anders Önbäck (S) och Johan Hägglöf (M) utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 
Justering sker torsdagen den 27 oktober kl. 16.00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 75 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Val av gruppledare ändras till Anmälan av gruppledare 
2. Ärende 18 – Avsägelse från uppdrag som 2 vice ordförande i kommunstyrelsen (S) samt nyval 

utgår 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 76 
Val av kommunfullmäktiges presidium 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Märtha Dahlberg (S) väljs till kommunfullmäktiges ordförande 
2. Karin Wallin (NP) väljs till kommunfullmäktiges förste vice ordförande 
3. Cenneth Åhlund (M) väljs till kommunfullmäktiges andre vice ordförande 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige utser presidium för den kommande mandatperioden. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) nominerar Märtha Dahlberg (S) till kommunfullmäktiges ordförande. 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till att Märtha Dahlberg (S) utses till kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Johan Hägglöf (M) nominerar Cenneth Åhlund (M) till kommunfullmäktiges ordförande. 

Mats Claesson (SD) yrkar bifall till att Cenneth Åhlund (M) utses till kommunfullmäktiges ordförande. 

Gunilla Lindstedt (NP) nominerar Karin Wallin (NP) till kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

Johan Hägglöf (M) nominerar Cenneth Åhlund (M) till kommunfullmäktiges andre vice ordförande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige utser Märtha Dahlberg (S) eller Cenneth Åhlund (M) till 
ordförande och finner att Märtha Dahlberg (S) utses. 

Votering begärs och ska genomföras genom sluten omröstning. 

Till vittnen och rösträknare utses justerarna Anders Önbäck (S) och Johan Hägglöf (M). 

Ordföranden finner att Märtha Dahlberg (S) med 16 röster mot 15 röster för Cenneth Åhlund (M) 
utses till kommunfullmäktiges ordförande. 

Ordföranden finner att Karin Wallin (NP) utses till kommunfullmäktiges första vice ordförande. 

Ordföranden finner att Cenneth Åhlund (M) utses till kommunfullmäktiges andre vice ordförande. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Troman 
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§ 77 
Val av valberedning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Märtha Dahlberg (S) väljs till valberedningens ordförande. 
2. Karin Wallin (NP) väljs till valberedningens förste vice ordförande 
3. Cenneth Åhlund (M) väljs till valberedningens andre vice ordförande 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges utser valberedningen för den kommande mandatperioden. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Troman 
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§ 78 
Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till gruppledare: 

1. Gunilla Lindstedt (NP) 
2. Anders Önbäck (S) 
3. Ola Berglund (C) 
4. Johan Hägglöf (M) 
5. Mats Claesson (SD) 
6. Ulf Waldekrantz (L) 
7. Marie Martna (MP) 50% och Martin Enström (MP) 50% 
8. Vakant (KD) 

Sammanfattning 

Partierna anmäler gruppledare till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Troman 
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§ 79 
Enkla frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga frågor har inlämnats till dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 80 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionerna remitteras till kommunstyrelsens för beredning. 

Sammanfattning 

Två motioner har anmält till dagens sammanträde: 

1. Motion från Anne-Marie Falk (L) Nya lokaler till kulturskolan! 
2. Motion från Anne-Marie Falk (L) Älgbostad kulturreservat åt Nykvarnsborna! 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 81 
Anmälan av nya interpellationer 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga interpellationer har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 82 
Uppföljning av införandet av e-förslag 
Diarienummer: KS/2022:384 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Uppföljningen av införandet av e-förslag godkänns. 
2. Testperioden för e-förslag anses vara avklarad och e-förslag implementeras tills vidare i 

kommunen. 

Sammanfattning 

På sitt sammanträde i april 2021 tog kommunfullmäktige beslut om att avveckla kommunens 
medborgarförslag och istället införa e-förslag på prov under ett år. Förvaltningen har gjort en 
utvärdering av testperioden och gjort en sammanställning över antalet förslag som kommit in i 
förhållande till medborgarförslagen. 

När e-förslagen infördes var det en stor mängd förslag som anmäldes, men efterhand har de minskat 
till ungefär samma mängd som medborgarförslagen under samma period året innan, men något fler. 
En majoritet av e-förslagen som godkänts för publicering på hemsidan har uppnått kravet på 50 röster 
och har börjat handläggas vidare. 

Förvaltningen bedömer att den digitala hanteringen underlättar administrationen av förslagen, samt 
ger en tydligare bild över uppslutningen bakom respektive förslag. Därför föreslår förvaltningen att 
uppföljningen av införandet av e-förslag godkänns, samt att testperioden för e-förslag anses vara 
avklarad och att e-förslag implementeras tills vidare i kommunen. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S), Gunilla Lindstedt (NP) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av införandet av e-förslag 

Bilaga 1 - Utvärdering av e-förslag 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunledningskontoret 
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§ 83 
Integritetsskyddspolicy, Riktlinjer för personuppgifter och 
Riktlinjer för kamerabevakning 
Diarienummer: KS/2022:318 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Förslag till Riktlinjer för hantering av personuppgifter antas. 
2. Förslag till Riktlinjer för kamerabevakning antas. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Förslag till Integritetsskyddspolicy antas. 
4. Personuppgiftsbehandlingspolicy (2018-06-20, § 61) upphävs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog på sitt sammanträde i juni 2018 beslut om en 
personuppgiftsbehandlingspolicy.1 Då en ny mandatperiod snart ska påbörjas har förvaltningen sett 
ett behov av att se över den gamla policyn, för att innehållet ska vara aktuellt, ändamålsenligt och 
enligt ny praxis inom området samt följa kommunens riktlinje för styrdokument. 

Baserat på den översynen föreslår förvaltningen att Personuppgiftsbehandlingspolicyn upphävs. För 
att istället ersättas av en övergripande Integritetsskyddspolicy, som anger kommunens 
ställningstagande inom integritetsskydd. Vidare föreslås policyn kompletteras med två mer detaljerade 
riktlinjer för hantering av personuppgifter och riktlinjer för kamerabevakning, som kommunstyrelsen 
får ansvar över. Kamerabevakning har tidigare saknat riktning för dess hantering i Nykvarns kommun 
och därför föreslås beslut om riktlinjer för kamerabevakning. 

De två riktlinjerna reglerar mer konkret hur kommunen ska arbeta inom dessa två områden och 
kommer fungera som ett regelverk för förvaltningen, nämnderna och de kommunala bolagen. 

De nya dokumenten omfattar gällande dataskyddslagstiftning, vilket involverar kompletterande 
nationell lag, medan den tidigare endast täckte Dataskyddsförordningen (GDPR). Vidare reglerar de 
nya dokumenten inte bara personuppgiftsbehandling, utan även kamerabevakning. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), Anders Önbäck (S) och Mikael Kjelleros Endrell (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

                                                 
1 Protokollsutdrag KF 2018-06-20, § 61 
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Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) lämnar en skriftlig reservation: 

”I ”Förslag till riktlinjer för kameraövervakning” står ett stycke på sidan 5 som förbjuder kameraattrapper 
och falsk skyltning, vi reserverar oss emot detta stycke, om ovanstående åtgärder kan hjälpa till att 
förhindra brott kan vi inte förstå varför det är förbjudet.” 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Integritetsskyddspolicy, Riktlinjer för personuppgifter och Riktlinjer för 
kamerabevakning 

Förslag till Integritetsskyddspolicy 

Förslag till Riktlinjer för hantering av personuppgifter 

Förslag till Riktlinjer för kamerabevakning 

Personuppgiftsbehandlingspolicy (2018-06-20, § 61) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Samtliga nämnder i kommunen 

Kommunens helägda bolag 
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§ 84 
Boendelösningar avseende det framtida platsbehovet av 
särskilt boende och finansieringsmöjligheter 
Diarienummer: KS/2021:45 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Att avsätta medel i kommande budgetprocess för att bygga ett särskilt boende i Nykvarns 
kommun, enligt utredningens alternativ 2 B. 

2. Att ge uppdrag till förvaltningen att utreda frågan om olika driftsformer för framtidens 
äldreomsorg. 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

3. Informationen godkänns och förvaltningens uppdrag att presentera boendelösningar avseende 
det framtida platsbehovet av särskilt boende och finansieringslösningar avslutas. 

Sammanfattning 

I enlighet med vård- och omsorgsnämndens uppdrag, redovisas boendelösningar avseende att möta 
upp det framtida platsbehovet av särskilt boende. Externt genomförd lokalutredning presenterar tre 
alternativ till lösning, samt vilka konsekvenser dessa har. 

Förvaltningen delar utredningens slutsats att det finns stordriftsfördelar med fler vårdplatser i samma 
boende, framför allt i form av minskade personalkostnader. Därtill har en ny byggnad i regel lägre 
energianvändning, och därmed lägre driftskostnader. Vidare bedömer förvaltningen att det finns värde 
i att kunna bedriva vård i nya lokaler, som inte ur ett kort perspektiv eller återkommande har behov 
att renoveringsåtgärder vidtas. Förvaltningen ser även att moderna lokaler med modern planlösning 
bör ha en kvalitetshöjande effekt för vården. 

Sammantaget bedömer förvaltningen att den mest lämpade lösningen för platsbehovet, är att ersätta 
det befintliga boendet med ett större boende som täcker hela behovet, enligt utredningens alternativ 2 
B. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Anders Önbäck (S), Mikael Kjelleros Endrell (C), Johan Hägglöf (M) och 
Martin Enstöm (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anne-Marie Falk (L) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen som anges i den skriftliga 
reservationen. 

Mats Claesson (SD) yrkar bifall till återremissyrkandet från Anne-Marie Falk (L). 

Sammanträdet ajourneras 19.37 till 19.45. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att det ska 
avgöras idag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(L) lämnar en skriftlig reservation: 

”För att möta ett ökat behov av särskilda boenden för äldre krävs i regel nybyggnation med långa 
processer och stora investeringar från kommunernas sida. Det kräver i sin tur träffsäkra och pålitliga 
prognoser. SKR har tagit fram en rapport som dels belyser utmaningarna i planeringsarbetet dels ger ett 
handgripligt stöd för träffsäkra prognoser. Metodstödet utgår ifrån en standardiserad process i sex steg 
med faktorer och frågor som bör analyseras för att få fram underlag till en faktabaserad prognos. Det är 
svårt att prognosticera rätt. 

Det framgår inte av utredningen om kommunen har använt SKR:s metodstöd för att bedöma behovet av 
särskilt boende för äldre Nykvarn. 

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd som fanns mellan 2007 och 2014 för byggande av särskilt 
boende för äldre. 

Granskningen belyser komplexiteten i att bedöma behovet av särskilt boende och tillgången till 
boendeformen både på individuell nivå och på övergripande nivå. En av de iakttagelser som görs i 
granskningen är att det är svårt för kommunen att göra en stabil prognos av situationen. Problemen med 
bedömning finns när det gäller den äldres egna behov och önskemål, men också kommunens behov om 
ett särskilt boende är rätt resurs för äldreomsorgen i framtiden. Framgångsfaktorer för kommunernas 
planering beskrivs i rapporten. 

De äldres behov av boende 

Nykvarns kommun behöver kunna erbjuda ändamålsenliga bostäder till äldre även i form av 
trygghetsboende och seniorboende. Om trygghetsboende finns kan det minska behovet av särskilt boende. 
NYBO har inga seniorbostäder. Det finns inga uppgifter om vilka önskemål de personer har som står i 
bostadskö hos NYBO. Detta har inte belysts i utredningen. 

Boende för äldre behöver vara olika: Särskilt boende, trygghetsboende, seniorlägenheter och eget boende 
med hemtjänst. 

Lugnet med kringliggande områden skulle kunna bli en äldreby där olika boendeformer för äldre finns. 
Som äldre kan det vara en fördel att flytta inom samma område när vårdbehovet ökar. Liknande lösningar 
finns i andra kommuner. Denna lösning har inte utretts.  

Det är viktigt att byggnader för äldre har reservkraft och skyddsrum. Detta finns inte inplanerat i 
utredningens förslag. 

Besparing på grund av minskning av personal 

Utredningen räknar med besparing på grund av minskning av personal i alternativ 2 B. 
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Ur utredningen: ”En nattpersonal ofta ha uppsikt över två avdelningar nattetid (tex om avdelningar ligger mitt emot 
varandra i en korridor).”  

”Om ett nytt fullskaligt boende kan uppföras enligt dagens effektiva utformning i flera våningar bedöms minst 2–3 färre 
personalresurser per natt kunna vara rimlig” 

”Även dagpersonalen antas kunna effektiviseras med minst 2 resurser. Total kostnadsskillnad för personal gentemot 
alternativ 1A och 1B bedöms till omkring 2 mkr per år.” 

Utredningen visar inte om detta strider mot socialtjänstförordningen eller mot fackförbundet Kommunals 
rapport. 

Ny regel om bemanning i socialtjänstförordningen (2016) 

2 kap. 3 § SoF I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den 
enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende 
behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. 

Fackförbundet Kommunal: 

Bindande nationella regler för bemanning i äldreomsorg. Det kräver fackförbundet Kommunal. 

Den låga bemanningen är så pass allvarlig att omsorgskvaliteten hotas, menar Kommunal i en ny 
rapport baserad på medlemmarnas beskrivning av vardagen i svensk äldreomsorg. 

Rapporten 

” Rätt bemanning - en rapport om kvalitet och bemanning i äldreomsorgen” bygger på Kommunals 
senaste stora medlemsundersökning, från 2021. 

Kostnad som saknas i utredningen 

Enligt KOLADA var kostnaden i Nykvarn för särskilt boende per brukare 2021 2 819 191 kronor. För 30 
platser blir kostnaden per år närmare 85 miljoner. 

Kommunens ekonomi 

Energikris, kraftig inflation och stigande räntor. Den ekonomiska krisen slår hårt mot landets 
kommuner. Kommunens ekonomi är viktig för byggandet av särskilt boende. 

Utredningen har inte visat om kommunens ekonomi klarar av ett så stort ekonomiskt åtagande på 200 
miljoner som krävs. 

Byggnation enligt alternativ 1 A är det billigaste förslaget när det gäller byggkostnad.  

Ur utredningen: En tillbyggnad av befintligt boende på intilliggande tomt antas kunna genomföras med lägre kostnad än 
kompletterande byggnad på annan plats i kommunen, då vissa gemensamma och administrativa ytor samt personal i 
befintligt boende bedöms kunna samnyttjas.” 

(SD) lämnar en skriftlig reservation: 
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”Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet då vi anser att utredningen är ofullständig och tack vare 
det löper projektet stor risk att kraftigt överstiga avsatta medel. 
 
Vi är också kritiska mot att medel ska avsättas innan förvaltningens utredning om driftsformer är gjord, 
driftsformen påverkar behovet av medel markant. 
 
Vi anser att ovanstående argument som framfördes på KF är anledning till att ärendet skulle ha 
återremitterats så att ett välgrundat och underbyggt beslut kunde ha tagits. 
 
Vi vill vara övertydliga om att vi stödjer andemeningen i förslaget men är mycket kritiska emot sättet 
det tas på, det innebär stora risker för oväntade extrakostnader som riskerar att drabba andra verksamheter 
i kommunen då pengar måste sparas in någon annanstans. 
 
Vi har även läst Liberalernas reservation och anser att den är mycket bra och sakligt skriven och vi kan 
ställa oss bakom den.” 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-05-27 

Bilaga – Colliers utredning om vårdboende i Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kansliet 

Akten 
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§ 85 
Verksamhetsområde för dagvatten i detaljplanområdet Ånsta 
2:1 
Diarienummer: KS/2020:539 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Beslutat verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för detaljplanområdet Ånsta 
2:1 kompletteras med dagvatten 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

2. Under förutsättning av beslut enligt punkt 1 ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att 
genomföra utbyggnation av allmän dagvattenförsörjning i detaljplanområdet Ånsta 2:1 under 
förutsättning att utbyggnationskostnaderna täcks av VA-Taxa 

 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt 6§ vattentjänstlagen (LAV) skyldighet att ordna vattentjänster om det med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

- bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och 

- se till att behovet snarast tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

Förvaltingens bedömning är att fastigheter inom detaljplanområdet Ånsta 2:1 faller inom ramen för § 
6 LAV. Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för 
dagvatten för detaljplanområdet Ånsta 2:1. 

Yrkanden 

Jan Brolund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Komplettering med dagvatten för beslutat verksamhetsområde för dricks- och 
spillvatten för detaljplanområdet Ånsta 2:1 
Kartöversikt upprättad 2022-04-27 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Kommundirektör, Samhällsbyggnadschef, Ekonomichef, Samhällsbyggnad/VA-enheten, 
Kommunfullmäktige 
  



 
PROTOKOLL 

2022-10-20 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 25(33) 

§ 86 
Utökat borgenåtagande åt Syvab för ombyggnation av 
anläggningen Himmerfjärdsverket 
Diarienummer: KS/2022:511 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Som delägare i bolaget Sydvästra Stockholmsregionens VA-aktiebolag (Syvab) ge mandat till 
bolagets styrelse att fatta beslut om ökad budgetram för den pågående investeringen i 
ombyggnad av processanläggningen. 

2. Såsom för egen skuld ingå borgen för Syvabs låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp 
om 65,25 miljoner kronor. 

3. Utöka borgenåtagandet för Syvabs ombyggnation av anläggningen Himmerfjärdsverket med 
22,35 miljoner kronor, från nuvarande ram om 42,9 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har tillsammans med övriga minoritetsägande kommuner och kommunala bolag 
ett borgenåtagande för det kommunalt ägda VA-bolaget Syvabs ombyggnation av 
avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket. Ombyggnationen finansieras genom lån. Till följd av ökad 
inflation har Syvabs styrelse begärt att minoritetsägarna utökar sitt borgensåtagande med totalt 745 
miljoner kronor. Nykvarns kommuns borgenåtagande utökas därmed med 22,35 miljoner kronor till 
65,25 miljoner kronor. 

Yrkanden 

Jan Brolund (NP), Johan Hägglöf (M), Anders Önbäck (S), Mats Claesson (SD) och Mikael Kjelleros 
Endrell (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Utökat borgenåtagande för Syvabs ombyggnation av anläggningen 
Himmerfjärdsverket 

Protokoll från Syvabs styrelsemöte 25 augusti 2022 

Handlingar från Syvabs styrelsemöte 25 augusti 2022  

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 
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Ekonomikontoret 

Syvab 
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§ 87 
Svar på motion - Fyllning av pooler 
Diarienummer: KS/2021:487 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionen avslås.  

Sammanfattning 

Mikael Henriksson, (S), har lämnat motion till fullmäktige gällande fyllning av pool/badbassäng. 
Motionären menar att ökat antal badbassänger för privat bruk innebär belastning på det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Motionären föreslår därför förbud mot fyllning av badbassänger via 
Nykvarns kommuns vatten- och avloppsnät. Samt att kommunen ska möjliggöra fyllning av 
badbassäng mot ersättning med tankbil. 

Nykvarns kommun har inga särskilda anvisningar eller rekommendationer för när badbassäng ska 
fyllas. Fyllning av privat badbassäng kan med fördel ske med annat än dricksvatten, till exempel 
regnvatten. Den som är VA-abonnent får fylla privat badbassäng via allmänna VA-anläggningen enligt 
gällande taxa. Men vid begränsad vattentillgång är VA-abonnent skyldig att minska vattenförbrukning 
efter kommunens anvisningar. Vid bevattningsförbud är det inte tillåtet att fylla badbassäng med 
dricksvatten från VA-anläggningen.  Kommunen har alltså redan idag möjlighet att vid behov 
förhindra påfyllnad i enlighet med motionärens förslag. 

Fyllning med tankbil sker sannolikt med vatten från allmän VA-anläggning och är inte ett hållbart eller 
dricksvattenbesparande alternativ. Det ligger utanför ramarna för vattentjänstlagen att kommun i 
egenskap av VA-huvudman erbjuder fyllning via tankbil. Detta ombesörjs istället av andra aktörer så 
som speditörer/åkerier.   

Motionen föreslås därför avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på motion (S) om att införa förbud mot fyllning av pooler via kollektiva VA-
nätet 
 
Motionen 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Motionären 
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§ 88 
Svar på motion - Utbyggnad av bredband 
Diarienummer: KS/2021:401 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionen avslås.  

Sammanfattning 

Anne-Marie Falk (L) har inkommit med motion om utbyggnad av fiber för bredband i kommunen. 
Motionären föreslår att kommunen skyndsamt utreder möjligheten att samordna planerad anläggning 
av kraftförsörjningskabel med anläggning av fiber för bredband för boende i Norra Yngerns 
samfällighetsförening. 
 
Kommunen har bedömt att den begärda ersättningen som utföraren begärt för att samordna 
anläggandet i enlighet med motionärens förslag som orimligt hög. 
 
Motionären föreslår även att kommunen sammarbetar med Telge nät för utbyggnad av bredband 
utanför tätort.  Detta bolag ingår i Södertälje kommuns bolagskoncern och äger, driver och utvecklar 
elnätet i Södertälje och Nykvarns kommuner. 
 
Utbyggnad av bredband utanför tätort är en prioriterad satsning för kommunen. Planen är att uppnå 
en sammantaget god fibertäckning i kommunen hösten 2023. Kommunen har tecknat avtal med 
bolaget Open Infra AB som åtagit sig att leverera fiber för bredband. Under år 2022 pågår med 
anläggning av fiber i flera områden i kommunen vilket omfattar 339 hushåll och berör 110 olika 
markägare.  
 
Motionen föreslås därmed avslås.  

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på motion (S) om utbyggnad av bredband 

Motionen 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Motionären 
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§ 89 
Svar på medborgarförslag - Inköp av konst 
Diarienummer: KS/2021:477 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande:  

Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har mottagit medborgarförslag om inköp av konst. Förslagställaren föreslår att det 
i samband med årlig konstrunda görs inköp av konst till kommunens lokaler eller uterum. 
Förslagsställaren ser att detta kan stimulera konstnärer till kommande konstrundor. 

En viktig del i Nykvarns kommuns målbild för år 2035 är närhet till mötesplatser som bjuder in till 
gemensamma aktiviter och upplevelser av kultur i olika former. Utvecklingen av ett mångsidigt kultur- 
och fritidsutbud är ett prioreterat område för kommunen. Ett kultur- och fritidspolitiskt program 
håller därför på att tas fram för att få en tydlig riktning för kultur- och fritidsliv i kommunen för åren 
2023 – 2028. Programmet utgör ett övergripande styrdokument för långsiktig utveckling inom 
området och omfattar även offentlig konst. Framtagandet av programmet sker i samråd med 
medborgare och olika berörda aktörer. Utifrån detta styrdokument formuleras därefter policys och 
arbetsplaner kopplade till kommunens budget och så även frågan om inköp av konst till kommunens 
lokaler eller uterum. 

Medborgarförslaget föreslås därför att avslås. 

Yrkanden 

Maria Salberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om inköp av konst  

Medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Akten 
 
Förslagställaren. 
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§ 90 
Avsägelse från uppdrag som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen (S) samt nyval 
Diarienummer:  

Ärendet ugår 

 

Beslutet skickas till 
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§ 91 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i arvodesberedningen 
(S) samt nyval 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Annelie Tornesque (S) entledigas från uppdraget som ledamot i arvodesberedningen.  
2. Barbro Eriksson (S) väljs till ledamot i arvodesberedningen.  

Sammanfattning 

Annelie Tornesque (S) har begärt befrielse från uppdaget som ledamot i arvodesberedningen.  

Beslutet skickas till 

Akten 

Troman 
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