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Anslagsbevis  
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§ 92 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

Upprop genomförs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 93 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Gunilla Lindstedt (NP) och Mats Claesson (SD) utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 
Justering sker torsdagen den 17 november kl. 16.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 94 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 95 
Enkla frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga interpellationer har inlämnats till dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 96 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga motioner har inlämnats till dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 97 
Anmälan av nya interpellationer 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga interpellationer har inlämnats till dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 98 
Svar på medborgarförslag - Nykvarns kommun ska gå med på 
kampanjen som heter "Vintercyklisten" 
Diarienummer: KS/2020:599 

Beslut 

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 kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

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

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
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§ 99 
Svar på medborgarförslag - Gör en gång- och cykelväg (GC-
väg) från Rimsjöhöjden till Lövnäsbadet utefter väg 509 
Diarienummer: KS/2021:46 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Medborgarförslaget avslås.  

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 

Ola Berglund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

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

Medborgarförslaget 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagställaren 
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§ 100 
Svar på medborgarförslag - En ganska stor lekpark 
Diarienummer: KS/2021:507 

Beslut 

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 

Maria Salberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om lekplats vid Sorterarevägen  

Medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Akten 
 
Förslagställaren. 
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§ 101 
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 

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 

Tommy Rova (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut 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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§ 102 
Beslut om antal ledamöter i kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2022:590 

Beslut 

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 

Anders Önbäck (S), Gunilla Lindstedt (NP), Ola Berglund (C) och Martin Enström (MP) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Johan Hägglöf (M), Mats Claesson (SD), Anne-Marie Falk (L) och Anders Claesson (KD) yrkar avslag 
på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet bifalles eller avslås och finner att det bifalles. 

Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja-röster mot 15 nej-röster att kommunstyrelsens förslag till 
beslut bifalles (se voteringslista 1). 

 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Antal ledamöter i kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

 

Voteringslista 1 

Märtha Dahlberg (S), ordförande Ja 

Karin Wallin (NP), 1 vice ordförande Ja 

Cenneth Åhlund (M), 2 vice ordförande Nej 

Anders Önbäck (S) Ja 

Tommy Rova (S) Ja 

Maria Salberg (S) Ja 

Ann-Christine Dantoft (S) Ja 

Caroline Wenner (S) Ja 

Lillemor Garbenius-Källström (S) Ja 

Matilda Drol (S) Ja 

Gunilla Lindstedt (NP) Ja 

Peter Nyman (NP) Ja 

Niklas Hedin (NP) Ja 

Åsa Sternrot (NP) Ja 

Ola Berglund (C) Ja 

Mikael Kjelleros Endrell (C) Ja 

Martin Enström (MP) Ja 

Johan Hägglöf (M) Nej 

Lena Schulte-Austum (M) Nej 

Peter Ohlsson (M) Nej 
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Britt-Marie Ellis Nygren (M) Nej 

Lembit Vilidu (M) Nej 

Erika Boström (M) Nej 

Mats Claesson (SD) Nej 

Kjell Lindberg (SD) Nej 

Leonardo Horvat (SD) Nej 

Kent Jansson (SD) Nej 

Rune Dahlin (SD) Nej 

Per Atthem (SD) Nej 

Anne-Marie Falk (L) Nej 

Anders Claesson (KD) Nej 
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§ 103 
Utredning om en kultur- och fritidsnämnd 
Diarienummer: KS/2022:460 

Beslut 

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 

Peter Nyman (NP), Mats Claesson (SD), Johan Hägglöf (M), Anders Önbäck (S), Ola Berglund (C) 
och Martin Enström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut 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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§ 104 
Utbetalning av partistöd 
Diarienummer: KS/2022:438 

Beslut 

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 

Ola Berglund (C) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut 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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§ 105 
Ej verkställda beslut, vård- och omsorgsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:556 

Beslut 

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 

Caroline Wenner (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut 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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§ 106 
Mål och budgetramar för 2023 samt ekonomisk flerårsplan för 
2024 - 2025 
Diarienummer: KS/2022:613 

Beslut 

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 %. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M) yrkar avslag på punkt 7 i kommunstyrelsens förslag. 
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Johan Hägglöf (M) framställer följande tilläggsyrkande: 

”Använda 50 % av exploateringsvinsterna till att amortera på låneskulden.” 

Mats Claesson (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag samt avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall till liberalernas budgetförslag. 

Anders Önbäck (S), Gunilla Lindstedt (NP) och Martin Enström (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar avslag på liberalernas och sverigedemokraternas budgetförslag. 

Johan Hägglöf (M) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande motivering: 

”Återremiss för att arbeta om budgeten utan att använda RUR men också ta hänsyn till statens 
generella bidrag!” 

Beslutsgång 

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

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, 
sverigedemokraternas förslag, liberalernas förslag eller enligt moderaternas förslag och finner att 
kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet från Johan Hägglöf (M) avslås eller bifalles och finner att det 
avslås. 

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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§ 107 
Delårsrapport per den sista augusti 2022, Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2022:554 

Beslut 

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), Anders Önbäck (S) och Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Nykvarns kommun 

Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2022 
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Utbildningsnämnden delårsrapport 

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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§ 108 
Motion om krav på skyddsrum för bygglov av större 
flerfamiljshus och kommersiella byggnader 
Diarienummer: KS/2022:228 

Beslut 

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) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Leonardo Horvat (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande motivering: 

”Ärendet återremitteras på grund av bristande kunskap i förvaltningens svar” 

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 bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

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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§ 109 
Motion för garage som skyddsrum 
Diarienummer: KS/2022:245 

Beslut 

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) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
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Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) reserverar sig mot beslutet. 

”Sverigedemokraterna reserverar sig mot svaret från förvaltningen och KS då det bygger på bristande 
kunskap.” 

Handlingar i ärendet 

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

Motionen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Motionären 
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§ 110 
Val av kommunstyrelsen 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:652 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till kommunstyrelsen från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S), ordförande 

Gunilla Lindstedt (NP), 1 vice ordförande 

Johan Hägglöf (M), 2 vice ordförande 

Maria Salberg (S) 

Jan Brolund (NP) 

Ola Berglund (C) 

Martin Enström (MP) 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) 

Vakant (M) 

Mats Claesson (SD) 

Kjell Lindberg (SD) 

 

Ersättare 

Ann-Christine Dantoft (S) 

Tommy Rova (S) 

Matilda Drol (S) 

Åsa Sternrot (NP) 

Thorbjörn Wallin (NP) 

Bengt Johansson (M) 
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Vakant (M) 

Kent Jansson (SD) 

Vakant (SD) 

 

Yrkanden 

Mats Claesson (SD) yrkar att Gunilla Lindstedt (NP) ska utses till kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige utser Anders Önbäck (S) eller Gunilla Lindstedt (NP) till 
kommunstyrelsens ordförande och finner att Anders Önbäck (S) utses. 

Votering begärs och ska genomföras genom sluten omröstning. 

Till vittnen och rösträknare utses justeraren Mats Claesson (SD) och ordförande Märtha Dahlberg (S). 

Ordföranden finner att Anders Önbäck (S) med 16 röster mot 14 röster för Gunilla Lindstedt (NP) 
och 1 som avstår utses till kommunstyrelsens ordförande. 

- 
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§ 111 
Val av utbildningsnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:653 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till utbildningsnämnden från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Ann-Christine Dantoft (S), ordförande 

Per Salberg (NP), 1 vice ordförande 

Lena Schulte-Austum (M), 2 vice ordförande 

Kerstin Eriksson (C) 

Mats Ronnekvist (SD) 

 

Ersättare 

Anna-Lena Hed (S) 

Joana Nilsson (S) 

Linn Forssén (NP) 

Erika Boström (M) 

Vakant (SD) 

- 
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§ 112 
Val av vård- och omsorgsnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:654 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till vård- och omsorgsnämnden från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Bertil Svensson (NP), ordförande 

Caroline Wenner (S), 1 vice ordförande 

Carolina Borneland Severinsen (M), 2 vice ordförande 

Louise Rova (S) 

Kjell Lindberg (SD) 

 

 

Ersättare 

Alicia Rijkens (S) 

Åsa Sternrot (NP) 

Åsa Stridh (C) 

Peter Ohlsson (M) 

Åsa Stenkel (SD) 

- 
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§ 113 
Val av bygg- och miljönämnd 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:655 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till bygg- och miljönämnden från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Tommy Rova (S), ordförande 

Jan Brolund (NP), 1 vice ordförande 

Mikael Åkerlund (M), 2 vice ordförande 

Hans Olof Berg (S) 

Per Atthem (SD) 

 

Ersättare 

Sofia Cedergren (NP) 

Christopher Sjögren (NP) 

Linn Norrbäck (C) 

Johan Hornfelt (M) 

Mats Claesson (SD) 

- 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 41(80) 

§ 114 
Val av kultur- och fritidsnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:656 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till kultur- och fritidsnämnden från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Maria Salberg (S), ordförande 

Emma Hellström (NP), 1 vice ordförande 

Lembit Vilidu (M), 2 vice ordförande 

Lillemor Garbenius Källström (S) 

Kent Jansson (SD) 

 

Ersättare 

Sarah Henlöv (S) 

Alva Kasselskog (NP) 

Börje Larsson (C) 

Roger Strandberg (M) 

Vakant (SD) 

  

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 42(80) 

§ 115 
Val av valnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:657 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till valnämnden från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Thorbjörn Wallin (NP), ordförande 

Krister Eriksson (S), 1 vice ordförande 

Anders Jönsson (M), 2 vice ordförande 

Sven Eklund (S) 

Kent Jansson (SD) 

 

 

Ersättare 

Joana Nilsson (S) 

Christer Nyström (NP) 

Malin Westergren (NP) 

Vakant (M) 

Åsa Stenkel (SD) 

- 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 43(80) 

§ 116 
Val av krisledningsnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:658 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till krisledningsnämnden från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S), ordförande 

Gunilla Lindstedt (NP), 1 vice ordförande 

Johan Hägglöf (M), 2 vice ordförande 

 

 

Ersättare 

Maria Salberg (S) 

Peter Nyman (NP) 

Cenneth Åhlund (M) 

- 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 44(80) 

§ 117 
Val av gemensam överförmyndarnämnd 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:659 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till den gemensamma överförmyndarnämnden från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Märtha Dahlberg (S), 1 vice ordförande 

 

Ersättare 

Matilda Drol (S), ersättare 

- 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 45(80) 

§ 118 
Val av den kommunala revisionen 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:660 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till den kommunala revisionen från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Rolf Pettersson (M), ordförande 

Jan Eriksson (S) 

Anne-Marie Fimmerstad (NP) 

Vakant (M) 

Anders Ibjer (SD) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 46(80) 

§ 119 
Val av lekmannarevisor för Nykvarns kommunkoncern AB 
2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:661 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till lekmannarevisor för Nykvarns kommunkoncern AB från den 1 januari 2023 till den 
31 december 2026: 

Ledamöter 

Rolf Pettersson (M) 

 

Ersättare 

Jan Eriksson (S) 

- 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 47(80) 

§ 120 
Val av lekmannarevisor för Nykvarnbostäder AB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:662 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till lekmannarevisor för Nykvarnsbostäder AB från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Rolf Pettersson (M) 

 

Ersättare 

Jan Eriksson (S) 

 

Yrkanden 

Mats Claesson (SD) yrkar att Anders Ibjer (SD) utses till ersättare. 

 

Beslut 

Ordföranden frågar om Jan Eriksson (S) eller Anders Ibjer (SD) utses till ersättande lekmannarevisor i 
Nykvarnsbostäder AB och finner att Jan Eriksson (S) utses. 

- 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 48(80) 

§ 121 
Val av lekmannarevisor till Södertörns brandförsvarsförbund 
2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:663 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till lekmannarevisor till Södertörns brandförsvarsförbund från den 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Rolf Pettersson (M) 

- 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 49(80) 

§ 122 
Val av lekmannarevisor till SYVAB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:664 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till lekmannarevisor till SYVAB från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Rolf Pettersson (M) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 50(80) 

§ 123 
Val  av lekmannarevisor till Kvarnkrysset AB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:665 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till lekmannarevisor i Kvarnkrysset AB från den 1 januari 2023 till den 31 december 
2026: 

Ledamöter 

Rolf Pettersson (M) 

- 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 51(80) 

§ 124 
Val av lekmannarevisor till Föreningsarkivet i Södertälje och 
Nykvarn 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:666 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till lekmannarevisor till Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn från den 1 januari 
2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Ola Berglund (C) 

 

Ersättare 

Rolf Pettersson (M) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 52(80) 

§ 125 
Val av styrelse i Nykvarns kommunkoncern AB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:667 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till styrelsen i Nykvarns kommunkoncern AB från ordinarie bolagsstämma 2023 till 
ordinarie bolagsstämma 2027. 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S), ordförande 

Gunilla Lindstedt (NP), 1 vice ordförande 

Johan Hägglöf (M), 2 vice ordförande 

 

 

Ersättare 

Maria Salberg (S) 

Karin Wallin (NP) 

Cenneth Åhlund (M) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 53(80) 

§ 126 
Val av ägarrepresentant i Nykvarns kommunkoncern AB 
2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:668 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till ägarrepresentant i Nykvarns kommunkoncern AB från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamot 

Märtha Dahlberg (S) 

 

Ersättare 

Thomas Lindstedt (NP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 54(80) 

§ 127 
Val av styrelse i Nykvarnsbostäder AB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:669 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till styrelse i Nykvarnbostäder AB från den ordinarie stämman 2023 till den ordinarie 
stämman 2027: 

Ledamöter 

Peter Nyman (NP), ordförande 

Anna Setzman (S), 1 vice ordförande 

Peter Ohlsson (M), 2 vice ordförande 

Anders Roos (NP) 

Mats Claesson (SD) 

 

Ersättare 

Barbro Eriksson (S) 

Karl-Erik Johansson (S) 

Mikael Kjelleros Endrell (C) 

Shabo Simonsson (M) 

Per Atthem (SD) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 55(80) 

§ 128 
Val av ägarrepresentant i Nykvarnsbostäder AB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:670 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till ägarrepresentant i Nykvarnsbostäder AB från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

 

Ersättare 

Gunilla Lindstedt (NP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 56(80) 

§ 129 
Val av styrelse i Kvarnkrysset AB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:671 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till styrelsen i Kvarnkrysset AB från den ordinarie bolagsstämman 2023 till den 
ordinarie bolagsstämman 2027: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

 

Ersättare 

Peter Nyman (NP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 57(80) 

§ 130 
Val av ombud i Inera AB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:672 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till ombud i Inera AB från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

 

Ersättare 

Märtha Dahlberg (S) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 58(80) 

§ 131 
Val av styrelse i SYVAB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:673 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till styrelsen i SYVAB från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Jan Brolund (NP) 

 

Ersättare 

Anders Önbäck (S) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 59(80) 

§ 132 
Val av ägarrepresentant i SYVAB 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:674 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till ägarrepresentant i SYVAB från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Märtha Dahlberg (S) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 60(80) 

§ 133 
Val av ombud till kommuninvests föreningsstämma 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:675 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till ombud till Kommuninvests föreningsstämma från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

 

Ersättare 

Märtha Dahlberg (S) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 61(80) 

§ 134 
Val av representant i Södertörns Brandförsvarsförbund 2023-
2026 
Diarienummer: KS/2022:676 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till representant i Södertörns Brandförsvarsförbund från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

 

Ersättare 

Niklas Hedin (NP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 62(80) 

§ 135 
Val av ledamöter i Mälardalsrådet 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:677 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till Mälardalsrådet från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

Johan Hägglöf (M) 

 

Ersättare 

Märtha Dahlberg (S) 

Vakant 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 63(80) 

§ 136 
Val av representant till Storsthlm:s förbundsmöte 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:678 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till representanter till Storsthlm förbundsmöte från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

 

Ersättare 

Märtha Dahlberg (S) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 64(80) 

§ 137 
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:679 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till gode män enligt fastighetsbildningslagen från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Jordbruk/skog 

Börje Larsson (C) 

Vakant 

 

Tätort 

Mikael Kjelleros Endrell (C) 

Vakant 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 65(80) 

§ 138 
Nominering av länsstyrelsens ombud för 
begravningsfrågor/begravningsombud 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:680 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande nomineras till länsstyrelses ombud för begravningsfrågor/begravningsombud från den 1 
januari 2023 till den 31 december 2026: 

Dan Fagerlund (NP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 66(80) 

§ 139 
Val av ledamot i Stockholms- och Uppsala läns 
luftvårdsförbundsstämma 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:681 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till Stockholms och Uppsala län luftvårdsförbundsstömma från den 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Märtha Dahlberg (S) 

 

Ersättare 

Jan Brolund (NP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 67(80) 

§ 140 
Val av ledamot i Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn 
2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:682 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Sven Eklund (S) 

 

Ersättare 

Vakant 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 68(80) 

§ 141 
Val av representant i Leader Södermanland 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:683 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till representant i Leader Södermanland från den 1 januari 2023 till den 31 december 
2026: 

Ledamöter 

Fredrik Ljungestig 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 69(80) 

§ 142 
Val av ledamot i Samverkan Stockholmsregionen - Regionala 
rådet 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:684 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till Regionala Rådet från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

 

Ersättare 

Märtha Dahlberg (S) 

Peter Ohlsson (M) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 70(80) 

§ 143 
Val av ledamöter i Näringslivsrådet 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:685 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till näringslivsrådet från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S), ordförande 

Gunilla Lindstedt (NP) 

Johan Hägglöf (M) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 71(80) 

§ 144 
Val av ledamöter i samverksrådet SPF/PRO/HSO 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:686 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till samverkansrådet SPF/PRO/HSO från den 1 januari 2023 till den 31 december 
2026: 

Ledamöter 

Bertil Svensson (NP), ordförande 

Caroline Wenner (S) 

Vakant 

- 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 72(80) 

§ 145 
Val av representanter i Mälardalens Vattenvårdsförbund 2023-
2026 
Diarienummer: KS/2022:687 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till representanter i Mälardalens vattenvårdsförbund från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Jan Brolund (NP) 

Martin Enström (MP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 73(80) 

§ 146 
Val av representant i Regionalt nätverk för barns rättigheter 
2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:688 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till representant i Regionalt nätverk för barns rättigheter från den 1 januari 2023 till den 
31 december 2026: 

Ledamöter 

Ann-Christine Dantoft (S) 

 

Ersättare 

Linn Forssén (NP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 74(80) 

§ 147 
Nominering av vigselförrättare 
Diarienummer: KS/2022:689 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande nomineras till vigselförrättare från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Anders Önbäck (S) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 75(80) 

§ 148 
Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsföbund årsstämma 
Diarienummer: KS/2022:690 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsstämma från den 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S) 

 

Ersättare 

Gunilla Lindstedt (NP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 76(80) 

§ 149 
Val av representanter till Mälaren - en sjö för miljoner (MER) 
Diarienummer: KS/2022:691 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till representanter till Mälaren – en sjö för miljoner från den 1 januari 2023 till den 31 
december 2026: 

Ledamöter 

Mervi Ulvbane (NP) 

Martin Enström (MP) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 77(80) 

§ 150 
Val av begravningsofficiant 
Diarienummer: KS/2022:692 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till begravningsofficiant från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Vakant 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 78(80) 

§ 151 
Val av arvodesberedning 
Diarienummer: KS/2022:693 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande väljs till arvodesberedningen från den 1 januari 2023 till den 31 december 2026: 

Ledamöter 

Thomas Lindstedt (NP), ordförande 

Barbro Eriksson (S) 

Sarah Henlöv (S) 

Effe Östman (M) 

Kjell Lindberg (SD) 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 79(80) 

§ 152 
Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige (L) 
Diarienummer: KS/2022:694 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Anne-Marie Falk (L) entledigas från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
2. Kommunfullmäktige hemställer till länsstyrelsen att utse en ny ledamot. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 80(80) 

§ 153 
Anmälan av gruppledare (KD) 
Diarienummer: KS/2022:695 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Anders Claesson (KD) anmäls som gruppledare. 

Beslutet skickas till 
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