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§ 188 

Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Hägglöf (M) att justera dagens protokoll den 5 december kl. 16.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 189 

Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 190 

Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Frida Nilsson informerar om följande: 

• Verksamhetsplan och detaljbudget 2023 

• Säljplan för Mörby (David Schubert) 

• Utvärdering av valarbetet (Sisilya Rhawi) 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 191 

Information om status för pågående projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Näringslivs- och exploateringschef David Schubert informerar om pågående projekt: 
 
Bergtorp etapp 1-2 (röd) 

Kaffebryggaren (grön) 

Centrum (grön) 

Mörby 5 (gul) 

Gamla IP (grön) 

Cementen (grön) 

Blandaren 2 (grön) 

Utbyggnad av bredband (grön) 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 192 

Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om ekonomisk uppföljning per den sista 

oktober. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 193 

Uppföljning av finanspolicy 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om uppföljning av finanspolicyn. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 194 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, samt nämndernas och 

revisorernas reglementen 
Diarienummer: KS/2022:48 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas. 

2. Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad av KF 2005-09-29 § 64 upphävs. 

3. Reglemente för revisorerna antas. 

4. Reglemente för revisorerna beslutad av KF 1999-09-23 § 5 upphävs. 

5. Arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnderna antas och börjar gälla från och med den 

1 januari 2023. 

6. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna del B beslutad av KF 2007-04-12 § 40 

upphävs från och med den 1 januari 2023. 

7. Kommunstyrelsens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

8. Bygg- och miljönämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

9. Utbildningsnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

10. Vård- och omsorgsnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 

2023. 

11. Valnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

12. Krisledningsnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 

13. Kultur- och fritidsnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 

2023. 

14. Gemensamma överförmyndarnämnden för Södertälje och Nykvarn inrättas från och med 1 

januari 2023, under förutsättning att Södertäljes kommunfullmäktige beslutar likadant. 

15. Gemensamma överförmyndarnämnden för Södertälje och Nykvarns reglemente antas och 

börjar gälla från och med 1 januari 2023, under förutsättning att Södertäljes 

kommunfullmäktige beslutar likadant. 

16. Reglementen för innevarande mandatperiod för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, 

utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och 

överförmyndaren upphävs från och med den 1 januari 2023. 

17. Närvarorätt för gruppledarna i nämnder och styrelser stryks från samtliga reglementen. 

Sammanfattning 

Inför varje ny mandatperiod finns det ett värde i att se över de stora styrdokumenten som reglerar 

kommunens politiska instanser. Förvaltningen har gjort en översyn över kommunfullmäktiges 

arbetsordning, kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Vidare har en genomlysning även 

gjorts över revisionsreglementet. 
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Samtliga dokument har uppdaterats efter kommunens grafiska profil, samt fått redaktionella ändringar 

för att göra texterna enklare och mer strukturerade. Vidare har vissa ansvarsområden flyttats mellan 

nämnderna för att bättre överensstämma med deras verksamheter. Det har även gjorts en del 

förtydliganden för att göra det konkretare vilka ansvarsområden som faller under vilken nämnd. 

Det har även tagits fram nya reglementen för den gemensamma överförmyndarnämnden för 

Södertälje och Nykvarn, samt för en kultur- och fritidsnämnd. 

Förvaltningen bedömer att de reviderade styrdokumenten för de politiska instanserna är 

ändamålsenliga, aktuella och följer den nya grafiska profilen. Vidare följer de SKRs vägledning för 

reglementen och arbetsordningar. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen med följande ändring: 

• Gruppledernas närvarorätt i nämnder och styrelser stryks från samtliga reglementen 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen med ändringsförslag från Gunilla 

Lindstedt (NP) bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Kommunfullmäktiges arbetsordning, samt nämndernas och revisorernas 

reglementen 

Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till reglemente för revisorerna 

Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnderna 

Förslag till kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till bygg- och miljönämndens reglemente 

Förslag till utbildningsnämndens reglemente 

Förslag till vård- och omsorgsnämndens reglemente 

Förslag till valnämndens reglemente 

Förslag till krisledningsnämndens reglemente 

Förslag till kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Förslag till gemensamma överförmyndarnämnden för Södertälje och Nykvarns reglemente 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Nykvarns samtliga nämnder 

Södertälje kommun 
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§ 195 

Revidering av arvodesreglementet inför ny mandatperiod 
Diarienummer: KS/2022:586 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar godkänns. 

Sammanfattning 

Då kommunfullmäktige beslutat att en ny kultur- och fritidsnämnd, samt att den gemensam 

överförmyndarnämnd med Södertälje ska inrättas till januari 2023, behöver reglementet för arvoden 

och ersättningar att uppdateras. Där de nya nämnderna har lagts till bland listan för arvoden. Vidare 

har digitaliseringsutskottet och kultur- och fritidsutskottet tagits bort från listan, då dessa kommer att 

avvecklas från och med 2023. Det har även lagts till ett förtydligande om arvodering för valnämndens 

presidium under möten kopplade till val. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Revidering av Reglemente för arvoden och ersättningar 

Förslag till revidering av Reglemente för arvoden och ersättningar 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 
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§ 196 

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Diarienummer: KS/2022:476 

Beslut 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt godkänns. 

Sammanfattning 

Utifrån rekommendationer från revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktplikt har 

kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och behovsanalys avseende 

uppsikts inriktning och omfattning samt att efter genomförd risk- och behovsanalys ta fram riktlinjer 

som ska definiera omfattandet och precisera genomförandet av kommunstyrelsens uppsiktplikt. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och föreslår 

kommunstyrelsen godkänna förslaget. 

 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-07-14 

Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

Bilaga: Risk- och behovsanalys avseende kommunstyrelsens uppsikts inriktning och omfattning 

Beslutet skickas till  

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Nykvarns Kommunkoncern AB (NKK) 
AB Nykvarnsbostäder 
Kvarnkrysset AB 
Kommunens revision 
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§ 197 

Utbildningsplan för förtroendevada 
Diarienummer: KS/2022:578 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Återrapporteringen av utbildningsinsatser för förtroendevalda godkänns. 

2. Kommunstyrelsens uppdrag att säkerställa att kontinuerlig utbildning av kommunens 

förtroendevalda sker inför och under den kommande mandatperioden bedöms vara avklarat. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog på sitt sammanträde i juni 2022 beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att säkerställa att kontinuerlig utbildning av kommunens förtroendevalda sker inför och under den 

kommande mandatperioden.1 

Förvaltningen har därför tagit fram en utbildningsplan inför kommande mandatperiod, där en 

grundläggande utbildning inom kommunal beslutanderätt, mötesteknik, förvaltningsrätt och Nykvarns 

kommunikationsverktyg, kommer att hållas årligen. Dels som stöd för alla nya förtroendevalda, men 

även för att ge möjlighet till samtliga som vill kunna uppdatera sina kunskaper. 

Vidare kommer även en ytterligare utbildning att hållas årligen med varierat innehåll inom olika 

ämnen. För 2023 är det planerat att ha en introduktion om kommunens organisation, ekonomi och 

verksamhetsuppföljning. 

Efter utbildningarna kommer uppföljningar att göras för att identifiera utvecklingsområden. 

Förvaltningen har även tagit fram en guide för förtroendevalda som är tänkt att vara till stöd för de 

förtroendevalda i kommunen. Guiden går bland annat igenom kommunens struktur och olika lagar, 

samt praktiska bitar som mötesteknik, teknisk utrustning och arvodering. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), Mats Claesson (SD) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall 

till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Återrapportering av utbildningsinsatser för förtroendevalda 

Guide för förtroendevalda 

 
1 KF 2022-06-22 § 67. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 198 

Revidering av styrmodell 
Diarienummer: KS/2022:621 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Förslag till reviderad styrmodell för Nykvarns kommun antas. 

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med styrmodellen är att kommunens vision, kommunfullmäktiges strategiska 

mål samt god ekonomisk hushållning uppnås inom kommunens samtliga verksamheter, inklusive 

bolagen. Med hjälp av kommunens styrmodell förtydligas kommungemensam grundstruktur med 

tillhörande arbetsformer avseende mål-, verksamhets- och ekonomistyrning samt uppföljning av 

kommunen och dess verksamheter. 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges strategiska mål och en förändrad målbild som beslutats av 

kommunfullmäktige i november 2022 behöver nuvarande styrmodell revideras. Ändringar i 

förhållande till nuvarande styrmodell beskrivs nedan i ärendebeskrivningen. Förutom redaktionella 

ändringar och rättelser har inaktuella arbetsprocesser ersatts med nya. Dokumentet har även lagts in i 

nuvarande gällande grafiska profilen. Därför har vissa bilder ersatts med nya. 

Tjänsteskrivelsen har två bilagor med förslaget till reviderad styrmodell. I bilagan ”Förslag till 

reviderad styrmodell för Nykvarns kommun, med ändringar” syns alla föreslagna ändringar - 

gulmarkeringar innebär delar som lagts till, överstryknig är delar som tas bort. Bilagan ”Förslag till 

reviderad styrmodell för Nykvarns kommun” presenterar förslaget med alla ändringar genomförda. 

Förvaltningen föreslår att Förslag till reviderad styrmodell för Nykvarns kommun antas. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-11-01 - Revidering av styrmodell för Nykvarns kommun 

Förslag till reviderad styrmodell för Nykvarns kommun 

Förslag till reviderad styrmodell för Nykvarns kommun, med ändringar 

Nuvarande styrmodell för Nykvarns kommun 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Samtliga nämnder 
Förvaltningen 
Nykvarns kommunkoncern AB 
AB Nykvarnsbostäder 
Revisionen 
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§ 199 

Kultur- och fritidspolitisk policy 2023-2028 
Diarienummer: KS/2022:629 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören uppdras ta fram riktlinjer för kulturområdet respektive 

verksamhetsområdet fritid, idrott och friluftsliv. Förslagen ska redovisas senast september 

2023 till ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kultur- och fritidspolitisk policy antas 

Sammanfattning 

Kommundirektören fick i uppdrag att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program som ska 

redovisas till kommunstyrelsen.  

Kultur- och fritidspolitisk policy har tagits fram genom samverkan mellan förtroendevalda och 

berörda förvaltningar/kontor. Framtagandet av policyn har också skett i samverkan med föreningar, 

kommuninvånare och andra intressenter. 

 

Policyns inriktning specificeras i tre fokusområden: 

• Tillsammans – I dialog 

• Se saker hända – aktiv vardag 

• Möjligheter att mötas – platser för kultur och fritid 

Med förutsättningen att Kommunfullmäktige antar den kultur- och fritidspolitiska policyn ser 

förvaltningen behov att formulera två kompletterande dokument i form av verksamhetsnära 

strategier. En kulturstrategi som förtydligar kommunens arbete med konst och kultur, samt en 

fritidsstrategi med strategiska utvecklingsområden för en aktiv fritid. 

Återredovisningen av kompletterande dokument ska ske till ansvarig nämnd inom dessa 

verksamhetsområden. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Kerstin Eriksson (C) och Maria Salberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i 

tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidspolitisk policy 2023-2028 

 

Förslag till kultur- och fritidspolitisk policy 2023-2028 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Utbildningskontoret 

Kommunstyrelsen 
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§ 200 

Rekommendation, prislista för gymnasieskolan i 

Stockholmsregionen 2023 
Diarienummer: KS/2022:603 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Rekommendationen att prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig 

uppräkning om 1,8 %. 

2. Rekommendationen att Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, 

Försäljnings- och serviceprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 % 

2023. 

3. Rekommendationen att programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023. 

4. Rekommendationen att strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8%. 

Sammanfattning 

Enligt samverkansavtalet inom Stockholmsregionen ska en årlig översyn av uppräkningen göras av 

programpriser för gymnasieskolan. Priser skiljer sig åt beroende på gymnasieprogram. 

Beräkningsunderlaget tar hänsyn till personalkostnader, lokaler, matinköp och övriga kostnader.  

Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och 

gemensamma prioriteringar.  

I samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning beskrivs att avtalsparterna årligen ska besluta om 

eventuell justering av programpris för respektive utbildning efter förslaget från Storsthlm. Storsthlm 

beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkanområdets kommuner att anta föreslagna priser 

för gymnasieskolan 2023 i sin helhet med följande förändringar: 

• Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 %. 

• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och 

serviceprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 % 2023. 

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023. 

• Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8%. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Rekommendation, prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2023 

Rekommendation uppräkning av programpriser och strukturtillägg 20230 

Bilaga 1 Förslag prislista för gymnasieskolan 2023 

Protokollsutdrag UN 2022-10-04 § 85 

Beslutet skickas till 

Akten 

Storsthlm 

Utbildningsnämnden 
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§ 201 

Storsthlm Rekommendation - Samverkansöverenskommelse 

för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026 
Diarienummer: KS/2022:627 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län (MSL) för åren 2023 till 

och med 2026 antas. 

Sammanfattning 

Miljösamverkan Stockholms Län (förkortat MSL) är sedan år 2007 en etablerad samverkan mellan 

kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och organisationen Storsthlm. Genom 

samverkan, stöd och erfarenhetsutbyte bidrar MSL till kommunernas utveckling och effektivisering 

inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Samt att främja att kommunera har likvärdiga 

bedömningsgrunder. 

Organisationen Storsthlms styrelse beslutade 13 oktober 2022 att rekommendera kommunerna i länet 

att anta ny samverkansöverenskommelse om MSL för åren 2023 till och med 2026. 

Överenskommelsen reglerar verksamhetens inriktning, styrning, finansiering och ansvarsfördelning 

mellan parterna. 

Förslaget innebär en mindre avgiftshöjning för parterna som för Nykvarns kommun innebär en 

kostnad på 8 600 kronor för år 2023. Skälen till avgiftshöjningen är att fortsätta utveckla MSLs 

verksamhet samt att MSL ska ha större möjlighet att stödja kommunerna vid krishantering. För 

Nykvarns kommuns del erbjuder MSL ett viktigt stöd och forum för erfarenhetsutbyte och 

samverkan till en låg kostnad. Överenskommelsen föreslås därför att antas. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på rekommendation att anta samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan 

Stockholms län 

 

Rekommendationen med bilagor. 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Bygg- och miljökontoret 

Storsthlm 
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§ 202 

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024 
Diarienummer: KS/2022:414 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förlängd rekommendation om kunskapsstyrning av socialtjänsten antas. 

Sammanfattning 

Kommunerna i Sverige finansierar gemensamt till och med år 2023 ett system för kunskapsstyrning 

inom socialtjänsten som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (förkortat SKR). SKRs 

styrelse beslutade den 10 juni 2022 att rekommendera kommunerna att finansieringen förlängs under 

år 2024 i väntan på att ett förslag utarbetas om framtida organisation och finansiering av 

kunskapsstyrningssystemet. Den långsiktiga modellen är bland annat avhängd konsekvenserna av en 

förmodad förändrad socialtjänstlag som förväntas börja gälla under den kommande mandatperioden, 

samt på vad sätt staten kommer bidra framöver till kunskapsstyrningen. Vård och omsorgsnämnden 

har därför föreslagit kommunstyrelsen att anta förlängningen. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall 

till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Förlängd rekommendation kunskapsstyrning av socialtjänsten 

 

Rekommendationen från SKR 

 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
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§ 203 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, e-förslag och 

motioner 
Diarienummer: KS/2022:61 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2022-03-10 – 

2022-09-10 godkänns. 

2. Redovisning av obesvarade e-förslag för perioden 2022-03-10 – 2022-09-10 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium årligen redovisa de 

medborgarförslag och motioner som inte är färdigberedda. Enligt 5 kap. § 35 kommunallagen 

(2017:725) ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen 

inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till 

fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från 

vidare handläggning. 

Enligt riktlinjer för e-förslag och svar på motioner så ska en uppföljning av de hanterade och 

obesvarade e-förslagen redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år och har därför 

kompletterats till den befintliga motionsrapporteringen. 

Kommunfullmäktige tog beslut under 2021 om att införa e-förslag på prov istället för 

medborgarförslag, men det finns fortfarande några medborgarförslag kvar som inte har hanterats. Det 

handlar om fyra obesvarade medborgarförslag, varav samtliga planeras att tas upp för beslut under 

kommunfullmäktiges oktobersammanträde. Det finns även fyra obesvarade motioner och 15 

obesvarade e-förslag. 

Förvaltningen planerar för att samtliga aktiva medborgarförslag och motioner ska handläggas och 

presenteras för beslut under år 2022. 

Vidare har det inkommit tre nya e-förslag som godkänts under perioden 2022-03-10 – 2022-09-10. Av 

dessa har en av dem uppnått 50 röster under de tre månader som den varit aktiv på hemsidan och 

skickats till vidare hantering i kommunstyrelsen eller nämnd, de andra två samlar fortfarande röster. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till förslag till beslut i 

tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade medborgarförslag, e-förslag och motioner 

Redovisning av obesvarade merborgarförslag och motioner 2022-03-10 till 2022-09-10 

Redovisning av obesvarade e-förslag 2022-03-10 till 2022-09-10 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 204 

Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för 

vård- och omsorgsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:628 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden antas 

2. Dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden daterad 2018-09-03 upphävs  

Sammanfattning 

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje nämnd upprätta en klassificeringsstruktur och 

informationshanteringsplan (nedan förkortat IHP) för hur nämndernas verksamhet dokumenteras 

och arkiveras. Kommunstyrelsen antar som arkivmyndighet respektive nämnds IHP. Förvaltningen 

har tagit fram ett förslag till IHP för vård- och omsorgsnämndens processer som ersätter nuvarande 

gällande dokumenthanteringsplan från år 2018. Förslaget har godkänts av vård- och 

omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen föreslås därmed besluta att IHP för vård- och 

omsorgsnämnden antas och att nu gällande dokumenthanteringsplan upphävs. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för  

vård- och omsorgsnämnden 

 

Förslag till klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för  

vård- och omsorgsnämnden 

 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Vård- och omsorgsnämnden 
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Arkivmyndigheten  

 

Författningssamlingen 
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§ 205 

Godkännande av vinteranläggningar 
Diarienummer: KS/2022:594 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

• Kommunens vinteranläggningar godkänns. 

• Förvaltningen får i uppdrag att ingå IOP, Idéburet offentligt partnerskap gällande 

skidspårning mellan Nykvarns kommun och Oxvretens SK 

Sammanfattning 

Kultur och fritid ska vara en aktiv del i samhällsbyggandet med fokus på hälsa, livsmiljö och 

samverkan. Uppdraget är att tillsammans med föreningslivet erbjuda kommunens invånare möjlighet 

till en meningsfull fritid genom ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Föreningar svarar för 

en stor del av kultur-och fritidsverksamheten i kommunen. Att stärka och stödja föreningslivet utgör 

därför en stor del av avdelningens arbete. Avdelningen ska arbeta för att erbjuda ett attraktivt utbud 

inom kultur- fritid och idrott. Oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar ska alla kunna verka och 

växa i kommunens olika kultur-och fritidsverksamheter och på våra olika mötesplatser.  

Under vintersäsongen erbjuder kommunen ett flertal vinteranläggningar för kommunens invånare. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Godkännande av vinteranläggningar 

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Utbildningskontoret 

Kommunledningskontoret 

Akten 
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§ 206 

Taxor och avgifter 
Diarienummer: KS/2022:532 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Taxor och avgifter för 2023 fastställs enligt följande bilagor: 

a) Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2023 

b) Avfallstaxa 2023 

c) Taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 

d) Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2023 

e) Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2023 

f) Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2023 

g) Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2023 

 

2. Taxor inom kultur och fritid räknas upp med KPI per augusti. 

 

3. Taxor för bygg- och miljönämnden räknas upp med PKV-index, om inte annat angetts. 

Sammanfattning 

Enligt budgetanvisningarna för 2023 förutsätts att justering av taxor och avgifter ska ske. 

Kommunfullmäktige ska därför innan utgången av 2022 besluta om taxor och avgifter för 2023. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att taxor och avgifter för år 2023 fastställs enligt följande bilagor: 

• Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2023 

• Avfallstaxa 2023 

• Taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 

• Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2023 

• Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2023 

• Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2023 

• Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2023 

Samt att taxor inom kultur och fritid räknas upp med KPI per augusti och att taxor för bygg- och 

miljönämnden räknas upp med PKV-index. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Britt-Marie Ellis Nygren (M) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag 

till beslut i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter 2023 

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2023 

Avfallstaxa 2023 

Taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2023 

Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2023 

Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2023 

Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2023 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga nämnder, för kännedom 

Samtliga kontor, för kännedom 

Ekonomikontoret, för handläggning 

Samhällsutvecklings och näringslivskontoret, för handläggning 
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§ 207 

Återrapportering av Gestaltningsuppdraget för Folkets park 
Diarienummer: KS/2022:226 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner och återrapportering av programplan och gestaltningsförslag för 

utveckling av Folkets park, samt framtagna kostnader.   

Sammanfattning 

Utifrån projektuppdraget har förvaltningen tagit fram en programplan och ett gestaltningsförslag för 

Folkets park. Gestaltningsförslaget av Folkets park syftar till att lyfta fram ett antal punkter som 

handlar om att tillgängligöra och ge mer välkomnande entréer, samt skapa mer aktiviteter för barn och 

vuxna i form av lekmiljöer och rörelsestråk. Fokus har legat på att skapa sammanhängande uttryck i 

utemiljön genom belysning, möblemang och skyltning, för att på så sätt möjliggöra umgängesytor och 

familjeaktiviter i en naturskön miljö.  

Programplanen och gestaltningsförslaget har utvecklats i dialog med en politisk referensgrupp, där de 

har getts möjlighet för synpunkter och utveckling av gestaltningsförslagets innehåll.  

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S), Mats Claesson (SD), Jan Brolund (NP) och Johan 

Hägglöf (M) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Återrapportering av projektet för upprustning av Folkets park 

Gestaltningsprogram Folkets park 

Kostnadskalkyl 

Beslutet skickas till 

Akten 

Ekonomiavdelningen 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret  

Fritids- och kulturskolechef   

Fastighetsansvarig 
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§ 208 

Granskning Ändring av detaljplan Mörby 5:34 
Diarienummer: KS/2021:357 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Godkänna granskningsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till ändring av detaljplan på 
granskning.  

Sammanfattning 

Syftet med ändring av detaljplan för Mörby arbetsområde etapp 3 (0140-P06/0601) är att möjliggöra 

en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten Mörby 5:34. 

Planbestämmelsen [e1] ändras. Föreslagen tillbyggnad är placerad där det idag går kommunala 

ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer Mörby 5:7. Dessa ledningar behöver 

flyttas för att tillbyggnaden ska vara möjlig. Ledningarna planeras flyttas norr om fastigheten Mörby 

5:7 till kommunalägd mark där markreservat och ledningsrätt inte behövs. Planbestämmelsen [u] och 

egenskapsgränsen som avgränsar område för [u] tas bort från plankartan. 

Samrådet av förslaget till ändring av detaljplanen genomfördes den 21 juni till den 12 juli 2022. Under 

samrådsperioden inkom totalt 9 yttranden varav 7 utan erinran. Inkomna synpunkter handlar 

framförallt om översvämningsrisk, geotekniska risker och miljökvalitetsnormer för vatten i 

recipienten. Efter samrådet har mindre justeringar i planbeskrivningen och den framtagna geotekniska 

utredningen gjorts utifrån inkomna synpunkter. Arbetet med uppdateringar i dagvattenutredningen 

pågår enligt länsstyrelsens synpunkter och mindre justeringar i planbeskrivningen kommer att göras 

efter kommunstyrelsens beslut om granskning. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut 

i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Beslut om granskning för ändring av detaljplan inom Mörby 5:34 2022-10-17 

Planbeskrivning ändring av detaljplan inom Mörby 5:34 2022-10-17 

Dagvattenutredning, VAP 2022-01-28 

Geoteknisk utredning inkl. MUR GeoMind 2022-01-28, rev 2022-10-19 

Förslag till exploateringsavtal 2022-03-29 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Planchefen 
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§ 209 

Upphävning av beslutat verksamhetsområde för fastigheterna 

Nykvarn 1:11 m.fl. (Älgbostad) 
Diarienummer: KS/2018:304 

Beslut 

1. Upphävning av beslutat verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för fastigheterna Nykvarn 
1:11 m.fl. (Älgbostad) 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt 6§ vattentjänstlagen (LAV) skyldighet att ordna vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Därför har kommunfullmäktige 
i Nykvarns kommun har beslutat om nytt verksamhetsområde för vatten och spill till ett beslutat 
detaljplan för fastigheterna Nykvarn 1:11 m.fl (§90 KS/2018:304). 
Detaljplanen för fastigheterna Nykvarn 1:11 m.fl. blev sedan upphävt av Mark- och miljödomstolen 
och därför ingen aktuell planarbete för ny bebyggelse sker i nämnt område.  
 
Förvaltningen bedömer därför behov av upphävande av beslut om nytt verksamhetsområde för 
vatten och spill i fastigheterna Nykvarn 1:11 m.fl. (Älgbostad). 
 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse- Utbyggnad av allmänt VA Berga Ö, KS/2018:304 

Bilaga 3 Översikt utökade verksamhetsområden, KS/2018:304 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-18, §90- Utbyggnad av allmänt VA- 

Berga Ö, KS/2018:304 

Originalhandling, Överklagan detaljplan Nykvarn 1:11 m.fl Hökmossbadet, KS/2015:437 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Upphävning a beslutat verksamhetsområde för fastigheterna Nykvarn 1:11 m.fl. 

(Älgbostad), 2022-10-18 

Kartöversikt upprättad 2022-10-19 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Kommundirektör, Samhällsbyggnadschef, Ekonomichef, Samhällsbyggnad/VA-enheten, 
Kommunfullmäktige 
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§ 210 

Generellt införande av hemsortering 
Diarienummer: KS/2022:546 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Anta föreslagen ändring i kommunens avfallsföreskrifter, bilaga 2, i syfte att införa generell 

Hemsortering för en- och tvåfamiljshushåll 2023. 

Sammanfattning 

I juni 2022 fattade regeringen beslut om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar (papper, 

plast, glas och metall) samt krav på införande av fastighetsnära insamling. Naturvårdsverket utarbetar 

en ersättningsmodell där kommunerna ersätts för investeringar samt driftkostnader för insamlingen. 

Ansvaret börjar gälla 2024-01-01 och fr. o m 2027 ska alla kommuner ha infört fastighetsnära 

insamling för bl. a samtliga hushåll.  

Ett centralt steg i omställningen för Sveriges kommuner är att se till att villahushåll har tillgång till 

fastighetsnära hämtning av förpackningar, något som ca 70 % av Nykvarns villahushåll redan har. För 

att få med resterande hushåll, och därmed se till att kommunen redan vid ingången av 2024 har ett 

fullt utbyggt system för villahushållen, krävs ett beslut om att Hemsortering är grundsystemet för 

avfallshämtning för villahushållen. Detta beslut görs genom att anta föreslagen omformulering av 

kommunens avfallsföreskrifter, bilaga 2. Vid ett sådant beslut kommer de resterande 1 100 hushållen 

skiftas till Hemsortering under våren 2023. 

Vid ett positivt beslut samordnas satsningen med Telge återvinning som genomför generell 

Hemsortering i Södertälje kommun våren 2023. Fördelarna med att införa generell Hemsortering 

2023 är flera, bl. a finns det tydliga synergieffekter med att samordna satsningen med Telge 

återvinning. Det är även en fördel utifrån prisbild och konkurrens på kärl när övriga kommuner i 

Sverige ska ställa om.  

Införandet innebär en investering om ca 5 mkr. Kostnaden för 2023 bedöms kunna hanteras inom 

befintlig budget och taxekollektivets positiva balans. Fr. o m 2024 kommer kommunen att få 

ersättning för investeringar samt insamling vilket kommer att påverka taxan i positiv riktning. 

För att möjliggöra förändringen under 2023 krävs ett beslut om investeringsbudget för 

avfallskollektivet om 5 mkr 2023, vilket hanteras i Kommunens investeringsbudget 2023. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Jan 

Brolund (NP) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Generellt införande av Hemsortering 

Bilaga 1 – Ändring i Föreskrifter om avfallshantering Nykvarns kommun, Bilaga 2  

Beslutet skickas till 

Akten 

Ekonomikontoret 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 

Tekniska avdelningen 

Avfallsenheten 

 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-29 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 211 

Planbesked – Nykvarn 1:87 m.fl 
Diarienummer: KS/2021:563 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Ansökan om planbesked avslås. 

Sammanfattning 

Ansökan om planläggning för småhusbebyggelse på fastigheterna Nykvarn 1:87, Nykvarn 1:90, 

Nykvarn 1:91, Nykvarn s:15 och Baffeln 10 har inkommit. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas 

och planavdelningen får i uppdrag att pröva detaljplan för småhusbebyggelse.  

 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar på att ge negativt planbesked då vi vill värna det aktuella grönområdet i 

detta nu, men området kan ses över vid ny översiktsplan. 

Britt-Marie Ellis Nygren (M), Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C), Marie Martna (MP) och Jan 

Brolund (NP) yrkar bifall till yrkandet från Gunilla Lindstedt (NP). 

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ansökan om planbesked ska avslås eller bifallas och finner att den avslås. 
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Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-12-16 

Planbeskedsbedömning 2021-12-14 

Ansökan om planbesked inklusive bilagor 2021-10-11 

Beslutet skickas till 

Akten 

Planchefen 

MEX chef 

  



 
PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 212 

Föravtal - Nykvarn 1:87 m. fl. 
Diarienummer: KS/2022:195 

Ärendet utgår 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse   

Föravtal 

Beslutet skickas till 

Akten 

MEX 
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§ 213 

Exploateringsprojekt Nykvarn 1:87 
Diarienummer: KS/2022:424 

Ärendet utgår 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse   

Bilaga 1 – projektdirektiv Exploateringsprojekt Nykvarn 1:87 

Beslutet skickas till 

Akten 

MEX 

Planavdelningen för kännedom 
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§ 214 

Rådighet över Turingeån 
Diarienummer: KS/2020:250 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Att godkänna förvaltningens beslut om att skicka lantmäteriansökan om att få rådighet över 

Turingeån. 

2. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen efter lantmäteriets ställningstagande för att 
beslut om riktlinjer, rättigheter och skyldigheter, för de både i och utanför nuvarande 
samfällighetsföreningar som berörs och övrigt att ta hänsyn till. 
 

Sammanfattning 

För att kommunen ska kunna få rådighet över Turingeån behöver en ansökan till Lantmäteriet göras. 

Turingeån är idag samfälld för ett stort antal fastigheter. De samfälligheter som berör Turingeån är 

registrerade som Nykvarn s:6, s:7 (dammen) och s:8 samt Ströpsta s:2. Samfälligheterna är förvaltade 

genom delägarförvaltning vilket innebär att samtliga samfälligheter måste ha enhälliga beslut där 

samtliga fastigheter är överens i olika frågor.  

Yrkanden 

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

tilläggsyrkande: 

• Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen efter lantmäteriets ställningstagande för 
att besluta om riktlinjer, rättigheter och skyldigheter, för de både i och utanför nuvarande 
samfällighetsföreningar som berörs och övrigt att ta hänsyn till. 

 
Britt-Marie Ellis Nygren (M), Mats Claesson (SD) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till förslag till 
beslut i tjänsteskrivelsen med tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles med tilläggsyrkandet från Gunilla 

Lindstedt (NP). 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Rådighet över Turingeån 

Tureingeån utredning 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 215 

Säljplan Stockholm Syd, Mörby 
Diarienummer: KS/2022:610 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Säljplan för återstående delar av Mörby, version 0,3 godkänns.  

2. KSAU får delegation att fastställa den slutliga säljplanen för Mörby 

Sammanfattning 

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen, 2021-11-30 § 216 påbörjat arbetet med en 

säljplan för återstående delar av Mörby. För att fånga återkoppling och få avstämning under projektets 

utveckling tas säljplanen fram i tre steg. Nu föreslås första versionen, version 0,3 godkännas för vidare 

arbete. 

Säljplanen ska omfatta målgrupp(er), lokaliseringsförutsättningar, erbjudanden, urvalskriterier samt 

metod för marknadsförig för respektive detaljplan. Som en del i arbetet med säljplanen ingår även 

förberedelser för anbudsförfarande och att se möjligheter till fördjupad samverkan med partners.  

Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen efter lantmäteriets ställningstagande för att beslut 
om riktlinjer, rättigheter och skyldigheter, för de både i och utanför nuvarande samfällighetsföreningar 
som berörs och övrigt att ta hänsyn till. 
 

Yrkanden 

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

tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Säljplan för återstående delar av Mörby, version 0,3 (denna handling) 

Säljplan för återstående delar av Mörby, version 0,3 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samhällsutvecklings- och näringslivschefen 

Samhällsutvecklingsstrategen 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-29 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 50(62) 

§ 216 

Revidering av policy för fastigheter och lokaler 
Diarienummer: KS/2022:632 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektörens uppdrag att ta fram ett styrdokument som konkretiserar vad som 

behöver ingå i underhållsplanen, samt hur den ska återrapporteras till kommunstyrelsen anses 

vara avslutat. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

2. Revidering av policy för fastigheter och lokaler godkänns. 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022 fick kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 

styrdokument som konkretiserar vad som behöver ingå i underhållsplanen, samt hur den ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen.2 Uppdraget lämnades i samband med en revisionsgranskning 

som lämnade rekommendation om att upprätta ett styrdokument kring att en underhållsplan måste 

antas och beslutas av kommunstyrelsen årligen. 

Förvaltningen har därför tagit fram förslag på en revidering av den befintliga policyn för fastigheter 

och lokaler som konkretiserar att en underhållsplan måste tas fram varje år och godkännas av 

kommunstyrelsen. Vidare definierar styrdokumentet att en underhållsplan ska innehålla förvaltningens 

bedömning över kommande års underhållsbehov för kommunens fastigheter. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Revidering av policy för fastigheter och lokaler 

Förslag till revidering av policy för fastigheter och lokaler 

Protokollsutdrag KS 2022-06-07 § 103 

Beslutet skickas till 

Akten 

 
2 Protokollsutdrag KS 2022-06-07 § 103. 
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Fastighetsansvarig 
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§ 217 

Visionsdokument för utvecklingen av Furuborgs 

idrottsområde 
Diarienummer: KS/2022:381 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Visionsdokument för Furuborgs idrottsområde godkänns som vägledande dokument. 

Sammanfattning 

Furuborg är ett planerat bebyggelseområde i centralorten Nykvarn med goda möjligheter för 

idrottsanläggningar och andra relaterade anläggningar. Utvecklingen av Furuborg lyfts fram i 

översiktsplanen som ett led i att profilera kommunen som en hälsokommun. Arbete pågår med 

detaljplanering för bostäder och idrottsanläggningar inom området. Kommunstyrelsen uppdrog  

åt kommundirektören 7 juni 2022 att ta fram förslag på visionsdokument för utvecklingen av 

Furuborgs idrottsområde som beskriver förutsättningar för olika slags idrotter och tränings- och 

motionsaktiviteter, samt fordonsparkering. Ett förslag till vägledande visionsdokument har tagits fram 

som underlag i den fortsatta planeringen av området. Förslaget möjliggör för ett stort antal idrotter, 

träningsformer och aktiviteter i parkmiljö med bevarad natur, på yta för publika aktiviteter som 

tävlingar, samt ett i aktivitetscenter. Förslaget är utformat med hänsyn till närliggande 

bostadsbebyggelse och för underlättad skötsel. Kommunstyrelsen föreslås godkänna 

visionsdokumentet för Furuborgs idrottsområde som vägledande dokument i det fortsatta arbetet. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S), Johan Hägglöf (M), Kerstin Eriksson (C) och Mats 

Claesson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Visionsdokument för utvecklingen av Furuborgs idrottsområde 

 

Visionsdokument med bilaga 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 218 

Riktlinje för Teknisk standard 
Diarienummer: KS/2022:502 

Förslag till besut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Att anta Riktlinje för Teknisk standard 

Sammanfattning 

Riktlinje för Teknisk standard är framtagen för att utgöra ett stöd för utformning av teknisk 

infrastruktur i planprocesser samt investerings- och exploateringsprojekt. Riktlinjen ska även ligga till 

grund för kravställning gentemot aktörer som projekterar mark som innefattar, eller är beroende av 

kommunal infrastruktur. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Riktlinje för Teknisk standard 

Bilaga 1. Teknisk standard, antagandehandling 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kansliavdelningen 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 

Ekonomikontoret 
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§ 219 

Svar på e-förslag Laddstolpar elbil 
Diarienummer: KS/2022:100 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget anses besvarat. 

Sammanfattning 

Kommunen mottog 30 september 2021 e-förslag om att uppföra laddningsstolpar för elbilar i 

anslutning till AB Nykvarnsbostäders (Nybo) hyresfastigheter för privatpersoner. E-förslaget med 

rubriken ”Laddstolpar elbil” lyder ”Förslag på att det bör uppföras ett visst antal laddningsstolpar för 

elbilar i anslutning till Nybos hyresrätter” och har fått 53 röster. 

Nybo planerar för utbyggnad av laddstolpar i anslutning till sina fastigheter. I nuläget kommer  

20 laddplatser med individuell mätning vid parkeringsplatserna i kvarteret Karaffen med adressen 

Skogsvägen 3-27. Vid framtida behov finns möjlighet att utöka med ytterligare laddplatser, till totalt 

80 laddplatser. Nödvändiga ledningar har också dragits till Nybos fastigheter på Mejselvägen 8-12 i 

bebyggelseområdet Brokvarn för att möjligöra framtida installation av laddstolpar. Vid de planerade 

byggprojekten Tekannan och Tillbringaren intill Gammeltorpsvägen planeras också för laddsplatser.  

E-förslaget föreslås därför vara besvarat. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag om laddningsstolpar för elbilar i anslutning till Nybos hyresrätter 

 

E-förslaget 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagställaren 
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§ 220 

Svar på e-förslag om ökat utbud av matvarubutiker i Nykvarns 

kommun 
Diarienummer: KS/2022:98 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget återremitteras med följande motivering: 

"Ärendet återremitteras för att renodla svaret till att handla om det som förslagsställaren frågar efter. 

Det vill säga: ta bort meningarna: Det är positivt med en konkurren och en utvecklas 

livsmedelsförsäljning i centralorten, men att etablera livsmedelförsäljning i t ex Mörby kan leda till att 

centrala Nykvarn blir mindre levande. Det finns dessutom andra alternativ som större handelsplatser i 

närheten av Nykvarns kommun samt en allt mer utvecklad näthandel för livsmedel med hemleverens.  

Ersätt med något liknande: Det är viktigt med ett brett utbud av livsmedelsbutiker och en utredning 

kommer att göras för att ta fram en eller flera platser lämpliga för dagligvaruhandel." 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har mottog 31 oktober 2021 e-förslag om att kommunen ska främja utbudet av 

livsmedelsbutiker i kommunen. E-förslaget med rubriken ”Ica Maxi, Willys, Coop” lyder ”Fler 

valmöjligheter till livsmedelsbutik i Nykvarn” och har fått 143 röster.  

Det är viktigt med ett brett utbud av livsmedel, men kommunen värnar också om ett tillgängligt och 

levande centrum i centralorten Nykvarn, där det idag finns en väl etablerad centrumhandel. Det finns 

därför inga planer på ytterligare handelsplatser i kommunen. Det finns dessutom andra alternativ som 

större handelsplatser i närheten av Nykvarns kommun samt en allt mer utvecklad näthandel för 

livsmedel med hemleverens.  

 

E-förslaget föreslås därför att anses besvarat. 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande motivering: 

"Ärendet återremitteras för att renodla svaret till att handla om det som förslagsställaren frågar efter. 

Det vill säga: ta bort meningarna: Det är positivt med en konkurren och en utvecklas 

livsmedelsförsäljning i centralorten, men att etablera livsmedelförsäljning i t ex Mörby kan leda till att 

centrala Nykvarn blir mindre levande. Det finns dessutom andra alternativ som större handelsplatser i 

närheten av Nykvarns kommun samt en allt mer utvecklad näthandel för livsmedel med hemleverens.  

Ersätt med något liknande: Det är viktigt med ett brett utbud av livsmedelsbutiker och en utredning 

kommer att göras för att ta fram en eller flera platser lämpliga för dagligvaruhandel." 
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Gunilla Lindstedt (NP), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Marie Martna (MP) och Kerstin Eriksson (C) 

yrkar bifall till återremissyrkandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att E-förslaget återremitteras. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag om ökat utbud av matvarubutiker i Nykvarns kommun 

 

E-förslaget 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
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§ 221 

Svar på e-förslag Ishall och simhall i Nykvarn 
Diarienummer: KS/2022:204 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslag Ishall och simhall i Nykvarn anses vara besvarad. 

Sammanfattning 

Under januari 2022 avslutades röstningstiden för e-förslaget: Ishall och simhall i Nykvarn, efter att ha 

legat uppe i tre månader. Förslaget fick 600 röster under sin aktiva tid. Förslagställaren lyfter i sitt 

förslag fram ett önskemål om en ishall och simhall i Nykvarns kommun. 

På kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

visionsdokument för utvecklingen av Furuborgs idrottsområde, vilket ska återrapporteras i november 

2022. Ett av besluten som togs var att: ”E-förslag med ID: 114 ”färdigställ Nykvarns IP med 

löparbanor runt konstgräsplanen” och ID: 120 ”Ishall och simhall i Nykvarn”, hanteras och integreras 

i ärendet Utveckling av Furuborgs idrottsområde.” 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag Ishall och simhall i Nykvarn 

E-förslag - Ishall och simhall i Nykvarn 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagställaren 
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§ 222 

Svar på e-förslag färdigställ Nykvarns IP med löparbanor runt 

konstgräsplan 
Diarienummer: KS/2022:104 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslag färdigställ Nykvarns IP med löparbanor runt konstgräsplanen anses vara besvarad. 

Sammanfattning 

Under januari 2022 avslutades röstningstiden för e-förslaget: Färdigställ Nykvarns IP med löparbanor 

runt konstgräsplanen, efter att ha legat uppe i tre månader. Förslaget fick 145 röster under sin aktiva 

tid. Förslagställaren lyfter i sitt förslag fram ett önskemål om att bygget av en löparbana runt 

konstgräsplanen i Furuborgsområdet prioriteras upp och byggs så snart det finns ekonomiska 

möjligheter för det. 

På kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

visionsdokument för utvecklingen av Furuborgs idrottsområde, vilket ska återrapporteras i november 

2022. Ett av besluten som togs var att: ”E-förslag med ID: 114 ”färdigställ Nykvarns IP med 

löparbanor runt konstgräsplanen” och ID: 120 ”Ishall och simhall i Nykvarn”, hanteras och integreras 

i ärendet Utveckling av Furuborgs idrottsområde.” 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag färdigställ Nykvarns IP med löparbanor runt konstgräsplanen 

E-förslag - färdigställ Nykvarns IP med löparbanor runt konstgräsplanen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagställaren 
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§ 223 

Delgivningar 
Diarienummer: KS/2022:6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna skrivelser och protokoll 

Protokoll VN 2022-10-05 

Protokoll SBFF 2022-10-21 

Rapport från inspektion under år 2022 av Överförmyndaren Nykvarns kommun 

Info trafikförändringsdokumentet T23 

Beslut Södertälje gemensam överförmyndarnämnd 

 

- 
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§ 224 

Delegationer 
Diarienummer: KS/2022:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-10-12 KS/2022:570 Delegationsbeslut § B 6 - om direktupphandling 

gällande huvudinspektion av bro 140-9-1 och bro 

140-3-1 

2022:10142 

2022-10-19 KS/2022:17 Delegationsbeslut § D 10, beslut att utse 

tillförordnad kommundirektör under ledighet 

2022:10264 

2022-11-22 KS/2022:715 Delegationsbeslut § D 8 om anställning för HR-

chef/kommunledningskontoret 

2022:11108 

2022-11-07 KS/2021:257 Delegationsbeslut förlängning ramavtal 

ventilationsentreprenader, TI 2019-2021 

2022:10717 

2022-10-28 KS/2018:501 Delegationsbeslut förlängning, 

pensionsadministration (TI 2017-1164) 

2022:10622 

2022-10-27 KS/2022:368 Delegationsbeslut om avtalsförlängning 6 mån, 

interim personalchef 

2022:10549 

2022-11-03 KS/2022:642 Ordförandebeslut om omfördelning av budget för 

Fritid- och kulturskoleavdelningens 

investeringsprojekt 

2022:11051 

2022-10-04 KS/2022:598 Delgationsbeslut § B 6 om avrop från ramavtal 

tekniska konsulter TI 2019-1107 B, 

Beräkningskonsult till Berga Ö 

2022:10143 

 

- 
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