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Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-27  

Tid och plats  

2022-09-27 klockan 13:30-16.00 i Yngern 

Beslutande ledamöter 

Gunilla Lindstedt (NP) ordförande, Johan Hägglöf (M), 1 vice ordförande, Märtha Dahlberg (S), 2 
vice ordförande, Mats Claesson (SD) ersätts av Kjell Lindberg (SD), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Jan 
Brolund (NP), Maria Salberg (S), Kerstin Eriksson (C), Marie Martna (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Effe Östman (M), Lillemor Garbenius-Källström (S), Anne-Marie Falk (L), Thorbjörn Wallin (NP), 
Åsa Sternrot (NP), Björn Hasselrot (NP) 

Övriga närvarande 

Frida Nilsson, Sisilya Rhawi, Fredrik Rönnlycke Westermark, David Schubert 

Tid och plats för justering 

2022-10-03 klockan 11.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

124- 154  

Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Gunilla Lindstedt (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Märtha Dahlberg (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-09-27 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-10-03 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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Innehållsförteckning 
§ 124 Mötets öppnande, upprop samt val av justerare ..................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 125 Fastställande av dagordning ....................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 126 Kommundirektören informerar ................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 127 Information om status för pågående projekt ........................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 128 Information - ekonomisk uppföljning per den sista augusti . Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 129 Uppföljning av införandet av e-förslag ..................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 130 Integritetsskyddspolicy, Riktlinjer för personuppgifter och Riktlinjer för kamerabevakning ... Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 131 Riktlinjer för medborgardialog och utveckling av trygghets- och brottsförebyggande arbete .. Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 132 Godkännande av medfinansieringsintyg Leader Södermanland 2023-2027 .... Fel! Bokmärket är 
inte definierat. 

§ 133 Boendelösningar avseende det framtida platsbehovet av särskilt boende och 
finansieringsmöjligheter ......................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 134 Godkännande av anmälan om ändrad inriktning av investeringsbudget för utbildningsnämnden
 ................................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 135 Revidering av riktlinje för exploateringsprocessen ................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 136 Tjänsteskrivelse - Utökat borgenåtagande åt Syvab för ombyggnation av anläggningen 
Himmerfjärdsverket ............................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 137 Delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB .............. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 138 Återrapportering av fastigheter och lokaler som inte nyttjas av kommunens verksamheter .... Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 139 Planbesked - Kungsbro 1:1 ........................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 140 Planbesked - Mindal 1:1 .............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 141 Planbesked - del av Stora Bysta 3:1 ........................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 142 Beslut om planbesked och samråd inom del av Ströpsta 3:312 (förskolan i Bergtorp) ............. Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

§ 143 Rådighet över Turingeån ............................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 144 Revidering av underhållsplan 2022 för Nykvarns kommuns fastigheter .. Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 145 Svar på revisionsrapport - Granskning av delegationsbeslut. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 146 Svar på remiss - Reviderad översiktsplan för Huddinge kommun ............ Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 



 
PROTOKOLL 

2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(54) 

§ 147 Svar på motion - Fyllning av pooler .......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 148 Svar på motion - Utbyggad av bredband .................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 149 Svar på medborgarförslag - Inköp av konst............................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 150 Svar på E-förslag - Återvinningsstationen Norra stationsvägen ................ Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 151 Svar på E-förslag - Återvinningsstationen Turinge - asfalt och belysningFel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 152 Delgivningar ................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 153 Delegationer.................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 154 Övriga frågor ................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 124 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 3 oktober kl. 11.00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 125 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Tillägg till dagordningen: 
1. Information från ordföranden gällande rekrytering av kommundirektör 
2.  Fråga från Johan Hägglöf (M) angående toaletter och bryggor på hökmossbadet 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 126 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Frida Nilsson informerar om följande: 

• Införande av ny projektmodell (David Schubert) 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 127 
Information om status för pågående projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads och näringslivschef David Schubert informerar om pågående projekt: 
 

Bergtorp Etapp 1 och 2 (röd) 
Kaffebryggaren (grön) 
Centrum (grön) 
Mörby 5 (grön) 
Gamla IP (grön) 
Cementen (grön) 
Blandaren 2 (grön) 
Berga Ö (gul) 
 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 9(54) 

§ 128 
Information - ekonomisk uppföljning per den sista augusti 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om ekonomisk uppföljning per den sista 
augusti 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 129 
Uppföljning av införandet av e-förslag 
Diarienummer: KS/2022:384 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

kommunen. 

Sammanfattning 

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

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

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

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C), Britt-Marie Ellis Nygren (M), 
Marie Martna och Kjell Lindberg (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av införandet av e-förslag 

Bilaga 1 - Utvärdering av e-förslag 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunledningskontoret 
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§ 130 
Integritetsskyddspolicy, Riktlinjer för personuppgifter och 
Riktlinjer för kamerabevakning 
Diarienummer: KS/2022:318 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

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

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

Sammanfattning 

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

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

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

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

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

                                                 
1 Protokollsutdrag KF 2018-06-20, § 61 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Integritetsskyddspolicy, Riktlinjer för personuppgifter och Riktlinjer för 
kamerabevakning 

Förslag till Integritetsskyddspolicy 

Förslag till Riktlinjer för hantering av personuppgifter 

Förslag till Riktlinjer för kamerabevakning 

Personuppgiftsbehandlingspolicy (2018-06-20, § 61) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Samtliga nämnder i kommunen 

Kommunens helägda bolag 
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§ 131 
Riktlinjer för medborgardialog och utveckling av trygghets- 
och brottsförebyggande arbete 
Diarienummer: KS/2021:644 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Riktlinje för medborgardialog om trygghets- och brottsförebyggande arbete antas. 
 

2. Kommundirektörens uppdrag av kommunstyrelsen att fram plan för att en tydligare styrning, 
planering och uppföljning av kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete i enlighet 
med kommunens styrmodell, samt införa modell medborgardialog om kring trygghetsfrågor 
godkänns och anses avslutad. 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinje om medborgardialog om trygghets- 
brottsförebyggande samt plan för att en tydligare styrning, planering och uppföljning av kommunens 
trygghets- och brottsförebyggande arbete i enlighet med kommunens styrmodell. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för medborgardialog och utveckling av trygghets- och brottsförebyggande 
arbete 
Riktlinjer för medborgardialog om trygghets- och brottsförebyggande arbete 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 132 
Godkännande av medfinansieringsintyg Leader 
Södermanland 2023-2027 
Diarienummer: KS/2022:271 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Teckna medfinansieringsintyg för Leader Södermanland för programperioden 2023 till 2027. 

Sammanfattning 

Leader är en modell för utveckling där olika aktörer samverkar för att bidra till lokal utveckling och 
livskraftig landsbygd. Genom Leader får deltagande kommuner stöd i utvecklingsprojekt. Nykvarns 
kommun ingår tillsammans med Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, 
Katrineholms kommun, Strängnäs kommun samt Vingåkers kommun i Leader Södermanland. 
Verksamheten som bedrivs som en ideell förening finansieras gemensamt av kommunerna. Leader 
Södermanland står inför ny programperiod som sträcker sig mellan år 2023 till och med år 2027.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 7 juni år 2022 att avge avsiktsförklaring om medfinansiering av Leader 
Södermanland för åren 2023 till och med 2027. Men vid beslutstillfället var kostnaden för Nykvarns 
kommun inte känd. Nykvarns kommuns del av finansieringen kommer vara 214 920 kronor per år. 
Den sammanlagda summan som Nykvarns kommun betalar för programperioden är 1 074 501 
kronor. Summan respektive kommun betalar är beräknad utifrån befolkningen i kommunen, bortsett 
från Eskilstuna kommun och Katrineholms kommun där beräkningen beräknats utifrån befolkning 
utanför tätort. 

 

Kommunerna förbinder sig att finansiera verksamheten under programperioden genom 
undertecknade av ett så kallat medfinansieringsintyg. Eftersom det hittills varit fördelaktigt för 
Nykvarns kommun att ingå i Leader Södermanland föreslås att kommunen beslutar teckna 
medfinansieringsintyget för kommande programperiod. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tecknade av medfinanseringsintyg för Leader Södermanland åren 2023-2027 

 
Medfinansieringsintyg för Leader Södermanland 2023–2027 

 
Ny programperiod Leader Södermanland, Nykvarns kommun 

 
Information om avsiktsförklaring och medfinansiering Leader Södermanland programperioden 2023-
2027 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 133 
Boendelösningar avseende det framtida platsbehovet av 
särskilt boende och finansieringsmöjligheter 
Diarienummer: KS/2021:45 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

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

Deltar ej i beslutet 

Johan Hägglöf (M) och Britt-Marie Ellis Nygren (M) deltar ej i beslutet som avser punkt 1 och 2. 

Sammanfattning 

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

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

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

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S) och Marie Martna (MP) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till punkt 1 och 2 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

Kjell Lindberg (SD) reserverar sig mot beslutspunkt 1 och 2. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-05-27 

Bilaga – Colliers utredning om vårdboende i Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kansliet 

Akten 
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§ 134 
Godkännande av anmälan om ändrad inriktning av 
investeringsbudget för utbildningsnämnden 
Diarienummer: KS/2022:498 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna anmälan om förändrade inriktningen inom Utbildningsnämndens 
investeringsbudget 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har den 14 juni tagit beslut om verksamhetsanpassning i Furuborgsskolan, för 
att ge möjlighet till förskoleverksamhet. Av befintlig investeringsbudget för nämnden om 2 733 tkr 
föreslås 1 000 tkr omprioriteras och tas i anspråk för verksamhetsanpassningen för förskolelokaler. 
Utifrån kommunens författningssamling och riktlinjer för investeringar så skall avvikelser gällande 
inriktning, omfattning, ekonomi och tidplan anmälas till berörd nämnd samt till kommunstyrelsen. 
 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – anmälan om avvikelse av inriktning gällande investeringsbudget 

Protokoll – Utbildningsnämnden 14 juni 2022 §71 

Beslutet skickas till 

Akten  
Utbildningsnämnden 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
 

  



 
PROTOKOLL 

2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 20(54) 

§ 135 
Revidering av riktlinje för exploateringsprocessen 
Diarienummer: KS/2022:497 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna revidering av riktlinjer för exploateringsprocessen 

Sammanfattning 

Förvaltningen tog 2017-02-22 fram en anvisning för kommunens egna exploateringar. Riktlinjerna 
reviderades 2019-09-10. Förnyade revideringar gäller främst förtydligande gällande budgetkalkylering 
av exploateringsprojekt samt hantering av internränta.  

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinjer för exploateringsprocessen 

Riktlinjer för exploateringsprocessen 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 136 
Tjänsteskrivelse - Utökat borgenåtagande åt Syvab för 
ombyggnation av anläggningen Himmerfjärdsverket 
Diarienummer: KS/2022:511 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

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

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

Sammanfattning 

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

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Utökat borgenåtagande för Syvabs ombyggnation av anläggningen 
Himmerfjärdsverket 
 

Protokoll från Syvabs styrelsemöte 25 augusti 2022 
 

Handlingar från Syvabs styrelsemöte 25 augusti 2022  



 
PROTOKOLL 

2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 

Ekonomikontoret 

Syvab 
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2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 23(54) 

§ 137 
Delägarskap i Stockholmsregionens Försäkring AB 
Diarienummer: KS/2022:398 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1) Meddela Stockholmsregions Försäkring AB att kommunen önskar minoritetsintresse i 
Stockholmsregions Försäkring AB 

2) Betala 100 kronor per invånare (omkring 1 200 000 kronor) i insats till  
Stockholmsregions Försäkring AB för kommunens minoritetsägande 

3) Aktiekapital om 1 200 000 kronor, motsvara avsätts i kommunens investeringsbudget för år 
2023 

Sammanfattning 

Stockholmsregionens Försäkring AB (nedan förkortat SRF) är ett kommunägt bolag under 
Finansinspektionens tillsyn som sedan år 2008 erbjuder försäkringar och försäkringskompetens till 
ägarkommunerna och deras bolag. SRF ska genom försäkringslösningar och kompetens inom 
skadehantering och skadeförebyggande arbete bidra till att minska skaderisker och skadekostnader för 
ägarkommunerna. Idag är 21 ägarkommuner med i SRF och ytterligare några kommuner i länet är 
intresserade av att gå med. 

Delägarskap i SRF ger kommunen tillgång till ytterligare försäkringsprodukter samt rådgivning och 
möjliggör utökad samverkan med övriga kommuner i länet kring skadehantering och 
skadeförebyggande arbete. Därigenom förbättras kommunens förutsättningar för ett så 
kostnadseffektivt och tryggt försäkringsskydd som möjligt. 

Kommunen förslås besluta att meddela SRF att kommunen önskar minoritetsintresse i bolaget samt 
att betala 100 kronor per invånare (omkring 1 200 000 kronor) i insats till  
SRF för kommunens minoritetsägande. Aktiekapital om 1 200 000 kronor föreslås därför avsättas i 
kommunens investeringsbudget för år 2023. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Stockholmsregions Försäkring AB 



 
PROTOKOLL 

2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Stockholmsregions Försäkring AB 

  



 
PROTOKOLL 

2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 25(54) 

§ 138 
Återrapportering av fastigheter och lokaler som inte nyttjas av 
kommunens verksamheter 
Diarienummer: KS/2022:495 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att till kommunstyrelens möte i september år 
2022 återrapportera hur kommunen förvaltar de fastigheter och lokaler som inte nyttjas av 
kommunens kärnverksamheter, samt status för respektive objekt.  

Till sammanställningen av fastigheter och lokaler bifogas utredning av renoverings- och 
underhållsbehov för fastigheten kallad Ge Järnet samt bedömning av kostnad för att säkra fastigheten.  

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Återrapportering av fastigheter och lokaler som inte nyttjas av kommunens 
verksamheter 

Sammanställning av fastigheter som inte nyttjas av kommunens verksamheter 

Utredning om renovering Ge Järnet 

Kostnadsuppskattning för Ge Järnet 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 139 
Planbesked - Kungsbro 1:1 
Diarienummer: KS/2022:132 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för Kungsbro 1:1. 

Sammanfattning 

Syftet med ansökan är att pröva markanvändningen för verksamheter med inriktning på logistik, 
industri, kontor och handel. Planområdet är lokaliserat norr om E20 mellan Trafikplats Nykvarn och 
avfart Almnäs. 

Området bedöms olämpligt för det sökta ändamålet. Att omvandla den befintliga skogen till ett 
verksamhetsområde saknar stöd av gällande översiktsplan, gällande VA-plan, gällande vägtrafikplan 
och RUFS 2050. Gamla Strängnäsvägen är inte dimensionerad för tung trafik och en eventuell 
exploatering skulle medföra konsekvenser på VA-försörjningsvägar i kommunen. Att ta ett så stort 
område i anspråk, nästan kontinuerlig mark från Almnäs trafikplats till Nykvarns trafikplats norr om 
E20, som ansökan innebär, kan betraktas som ett steg i ett oönskade ihopbyggande av Södertälje och 
Nykvarns tätort norr om E20.   Kommunens gällande Översiktsplan läggar fokus för verksamhet och 
logistikmark söder om E20 i Mörby/Almnäs verksamhetsområde. 

Planavdelningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om negativt planbesked.  

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Beslut om planbesked för Kungsbro 1:1 (2022-03-28) 

Bedömning planbesked (2022-03-22) 

Ansökan (2022-02-16) 

Bilaga begäran om planbesked (2022-02-16) 

Kartbilaga till ansökan om planbesked (2022-02-16) 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Planavdelningen  

Planchef 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 140 
Planbesked - Mindal 1:1 
Diarienummer: KS/2021:632 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för Mindal 1:1.  

Sammanfattning 

Syftet med ansökan är att pröva uppförandet av 122 bostäder samt 5 flerbostadshus. Området är 
lokaliserat norr om E20 i anslutning till Mindaslsjön och öster om sjön Miaren.  

Området bedöms olämpligt för det sökta ändamålet. Att omvandla den befintliga skogen i det ansökta 
området till bostäder saknar stöd av gällande översiktsplan, gällande VA-plan, gällande vägtrafikplan 
och RUFS 2050. Det finns höga naturvärden i området, ingen VA- eller väginfrastruktur. 

Planavdelningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om negativt planbesked.  

Kommunstyrelsen avslog tidigare planbesked genom beslut 2006-09-12 § 156. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Beslut om planbesked för Mindal 1:1 (2022-03-29) 

Bedömning planbesked (2022-03-23) 

Ansökan om planbesked (2021-11-16) 

Bilaga, kompletterande skiss Mindal 1:1 (2022-02-16) 

Bilder på flerbostadshus (2022-03-16) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Planavdelningen  

Planchef 
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 30(54) 

§ 141 
Planbesked - del av Stora Bysta 3:1 
Diarienummer: KS/2021:734 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ansökan om planbesked inom del av Stora Bysta 3:1 får negativt planbesked.   

Sammanfattning 

Syftet med ansökan om planbesked är att utöka markanvändning inom området till service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel och verksamheter. I skissen som sökande inkommit 
med finns även stråk av lokalgata och natur. Sökande önskar byggrätter på 60-70% av fastighetens 
area. 

Enligt Plan- och bygglagen 2 kap. samt Miljöbalken 3 kap § 1 ska planläggning syfta till att mark- och 
vattenområden används för de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Planavdelningen bedömer att området inte är lämpligt för det sökta 
ändamålet. Planbeskedet är inte enligt kommunens gällande Översiktsplan 2014 eller Regional 
Utvecklingsplan för Stockholms Region (RUFS) 2050. Gamla Strängnäsvägen är inte dimensionerad 
för tung trafik, en planläggning för verksamheter/logistik skulle innebära en kraftig ökning av lastbilar 
på vägen.  Området ligger långt ifrån närmaste infrastruktur och verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och avlopp.  Eventuell koppling till kommunal VA kan medföra större kostnader för 
kommunens VA.  Området ingår inte i kommunens antagen VA Plan. 

Planavdelningen anser även att Stockholm Syd, Mörby har bättre kommunikationsläge och bättre 
förutsättningar för utveckling och planering av verksamheter än berört område. 

Med anledning av ovanstående föreslår planavdelningen att kommunstyrelsen beslutar om negativt 
planbesked. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Beslut om planbesked inom del av Stora Bysta 3:1 (denna handling) 2022-03-28 

Bedömning av ansökan om planbesked inom del av Stora Bysta 3:1 2022-03-21 
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Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om planbesked 2021-12-30 

Följebrev ansökan om planbesked 2021-12-30 

Komplettering av ansökan om planbesked 2022-03-17 

Beslutet skickas till 

Akten 
Planchefen 
Planavdelningen 

  



 
PROTOKOLL 

2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 32(54) 

§ 142 
Beslut om planbesked och samråd inom del av Ströpsta 3:312 
(förskolan i Bergtorp) 
Diarienummer: KS/2022:354 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ge positivt planbesked för en ändring av detaljplan inom del av Ströpsta 3:312. 
2. Godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till ändring av detaljplan 

på samråd. 
3. Genomförande av ändring av detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och 

därmed krävs inte en strategisk miljöbedömning.  

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan inom del av Ströpsta 3:312 inkom 2022-05-10. 
Syftet med ansökan är att möjliggöra en mer optimal parkerings- och avsläppningsyta till kommande 
förskola i Bergtorp.  Eftersom en ändring av detaljplan behöver komma till inom kort då 
byggnationen av förskolan inom kort kommer påbörjas har Planavdelningen även tagit fram ett 
samrådsförslag som föreslås godkännas i detta beslut.  Avsikten med ändringen av detaljplan är att 
möjliggöra för en större, mer optimalt, parkerings och avsläppningsyta tillhörande kommande 
förskola. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M), Kjell Lindberg (SD) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall 
till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Beslut om planbesked och samråd inom del av Ströpsta 3:312 (förskolan i Bergtorp) 
2022-06-30. 

Ansökan om planbesked 2022-05-10. 

Bedömning – Ansökan om planbesked 2022-05-20. 

Undersökning om miljöpåverkan 2022-05-31. 

Planbeskrivning samrådshandling 2022-06-29. 
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2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 33(54) 

Beslutet skickas till 

Akten 
Planchef 
Plankoordinator 
Mark- och exploateringschef 
Projektledare 
Utbildningskontoret 
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Kommunstyrelsen 
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§ 143 
Rådighet över Turingeån 
Diarienummer: KS/2020:250 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ärendet bordläggs. 

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.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att ärendet bordläggs. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Rådighet över Turingeån 

Tureingeån utredning 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 144 
Revidering av underhållsplan 2022 för Nykvarns kommuns 
fastigheter 
Diarienummer: KS/2022:494 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Reviderad underhållsplan 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Beslutad underhållsplan 2021-2023, diarienummer KS/2022:494, har fått ändrade förutsättningar 
gällande mer brådskande underhållsbehov och ökade kostnader. 

Revidering av underhållsplan 2022 bör godkännas för att akuta underhållsåtgärder ska minimeras och 
att störningar i verksamheterna ska undvikas. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av underhållsplan 2022 för Nykvarns kommuns fastigheter. 

Reviderad underhållsplan för Nykvarns kommuns fastigheter 2022 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret  

Ekonomikontoret 

Sofie Winberg, Fastighetsansvarig 
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§ 145 
Svar på revisionsrapport - Granskning av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2022:325 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över revisionsrapportens granskning av delegationsbeslut 
och överlämnar det till revisionen. 

2. Kommunstyrelsen noterar och tillstyrker yttranden från vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden och överlämnar båda till revisionen. 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
hanteringen av delegationsbeslut inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden. Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens och 
nämndernas rutiner för delegationsbeslut bygger på en tillräcklig och ändamålsenlig intern kontroll. 
De frågeställningar som står till grund för revisionen är: har nämnderna säkerställt en tydlig delegering 
av beslut? Fattas delegationsbeslut i enlighet med gällande delegationsordning? Har 
delegationsbesluten anmälts till nämnd i enlighet med gällande bestämmelser?  

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på revisionsrapport – granskning av delegationsbeslut 

Yttrande över revisionsrapport – granskning av delegationsbeslut (kommunstyrelsen) 

Yttrande över granskning rörande hantering av delegationsbeslut (utbildningsnämnden) 

Yttrande över granskning rörande hantering av delegationsbeslut (vård- och omsorgsnämnden) 

Revisionsyttrande – granskning av delegationsbeslut 

Revisionsrapport – granskning av delegationsbeslut 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Revisionen 

Vård- och omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 
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§ 146 
Svar på remiss - Reviderad översiktsplan för Huddinge 
kommun 
Diarienummer: KS/2022:437 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Yttrandet godkänns.  

Sammanfattning 

Arbete pågår i Huddinge kommun med en ny översiktsplan för hur bebyggelse, naturområden och 
infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras med sikte på år 2050. Planförslaget har 
tidigare varit ute på remiss inför samråd och Nykvarns kommun har nu getts möjlighet att senast 15 
oktober 2022 lämna synpunkter på granskningsförslaget. 

Huddinge kommuns översiktsplan är väl genomarbetad. Nykvarn kommun ser inte att 
översiktsplanen har påverkan på Nykvarns kommun och har därför inga synpunker. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på remiss om reviderad översiktsplan för Huddinge kommun 
 
Remissen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Huddinge kommun 
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§ 147 
Svar på motion - Fyllning av pooler 
Diarienummer: KS/2021:487 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande  

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning 

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

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

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

Motionen föreslås därför avslås. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

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

Beslutet skickas till 

Akten 

Motionären 
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§ 148 
Svar på motion - Utbyggad av bredband 
Diarienummer: KS/2021:401 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande  

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning 

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

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

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

Motionen 



 
PROTOKOLL 

2022-09-27 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 42(54) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Motionären 
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§ 149 
Svar på medborgarförslag - Inköp av konst 
Diarienummer: KS/2021:477 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning 

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

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

Medborgarförslaget föreslås därför att avslås. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om inköp av konst  

Medborgarförslaget. 

Beslutet skickas till 

Akten 
 
Förslagställaren. 
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§ 150 
Svar på E-förslag - Återvinningsstationen Norra stationsvägen 
Diarienummer: KS/2022:317 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget avslås.  

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har mottagit e-förslag om förbättrad belysning vid återvinningsstationen på Norra 
Stationsvägen i centralorten Nykvarn för att underlätta vid återvinning. 

Återvinningsstationerna i Nykvarns kommun är avsedda för glas, kartong, metall, plast och tidningar. 
De drivs och förvaltas av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det är ett icke vinstdrivande 
bolag ägt av aktörer inom återvinningsbranschen som ansvarar för ett rikstäckande insamlingssystem i 
samtliga svenska kommuner. FTI har ansvaret för platsen kring återvinningsstationerna, containrar 
och andra återvinningsbehållare. Och ansvarar därmed helt och hållet för tömning, städning, 
underhåll, samt eventuell belysning, asfaltering, staket och liknande. 

Det är en prioriterad fråga för Nykvarns kommun att det ska vara enkelt, nära och säkert för hushåll 
och medborgare att återvinna förpackningsavfall. Kommunen ser att det är angeläget att säkerhet och 
miljö kring återvinningsstationerna förbättras och har påtalat för FTI att bland annat belysningen vid 
återvininningsstationen på Norra Stationsvägen inte är tillräcklig. Men i nuläget avvaktar både 
kommunen och FTI riksdagsbeslut om lagsförslag med flera ändringar i miljöbalken med avsikt att 
förbättra säkerheten vid utvinningsavfallsverksamhet. Utifrån lagändringen förväntas en ny förordning 
som innebär att producentansvaret för insamling och återvinning av returpapper avskaffas. Från 1 
januari 2023 är det istället kommunen som ska tillhandahålla och ansvara för lättillgängliga 
insamlingsplatser för returpapper. Detta medför förändrade förutsättningar och incitament för 
utveckling av återvinningsstationerna i kommunen, men kommunens intention är att 
återvinningsstationerna på sikt ska förbättras. 

E-förslaget föreslås därför avslås. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på  
e-förslag angående återvinningstationen på Norra Stationsvägen 
 

E-förslaget 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagställaren 
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§ 151 
Svar på E-förslag - Återvinningsstationen Turinge - asfalt och 
belysning 
Diarienummer: KS/2022:209 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget avslås.  

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har mottagit e-förslag om att miljön vid återvinningsstationen på Gamla 
Strängnäsvägen i tätorten Turinge och Vidbynäs förbättras. För att underlätta och öka säkerhet och 
trevnad vid återvinning föreslår förslagställaren att belysning sätts upp och marken asfalteras. 

Återvinningsstationerna i Nykvarns kommun är avsedda för glas, kartong, metall, plast och tidningar. 
De drivs och förvaltas av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det är ett icke vinstdrivande 
bolag ägt av aktörer inom återvinningsbranschen som ansvarar för ett rikstäckande insamlingssystem i 
samtliga svenska kommuner. FTI har ansvaret för platsen kring återvinningsstationerna, containrar 
och andra återvinningsbehållare. Och ansvarar därmed helt och hållet för tömning, städning, 
underhåll, samt eventuell belysning, asfaltering, staket och liknande. 

Det är en prioriterad fråga för Nykvarns kommun att det ska vara enkelt, nära och säkert för hushåll 
och medborgare att återvinna förpackningsavfall. Kommunen ser att det är angeläget att säkerhet och 
miljö kring återvinningsstationerna förbättras och har påtalat för FTI att bland annat belysningen vid 
återvininningsstationen vid Gamla Strängsnäsvägen inte är tillräcklig. Men i nuläget avvaktar både 
kommunen och FTI riksdagsbeslut om lagsförslag med flera ändringar i miljöbalken med avsikt att 
förbättra säkerheten vid utvinningsavfallsverksamhet. Utifrån lagändringen förväntas en ny förordning 
som innebär att producentansvaret för insamling och återvinning av returpapper avskaffas. Från 1 
januari 2023 är det istället kommunen som ska tillhandahålla och ansvara för lättillgängliga 
insamlingsplatser för returpapper. Detta medför förändrade förutsättningar och incitament för 
utveckling av återvinningsstationerna i kommunen, men kommunens intention är att 
återvinningsstationerna på sikt ska förbättras. 

Förslaget föreslås därför avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Kjell Lindberg (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag angående återvinningstationen i Turinge 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 
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§ 152 
Delgivningar 
Diarienummer: KS/2022:6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna skrivelser och protokoll 

Valnämnden 1. VN §24 Reservvallokaler allmänna valen 2022 

NYBO 2. Protokoll Bolagsstämma 2022-04-27 

NYBO 3. Protokoll styrelsemöte 2022-04-27 

UN 4. Protokoll UN 2022-01-11 §§ 1-9 - signerat 

SKR 5. 11-2022-SIGN-Förbundsavgift 2023 SKR 

SKR 6. 12-2022-SIGN-Rekommendation Kunskapsstyrning socialtjänsten 

SBFF 7. Direktionsprotokoll 2022-06-10 

SYVAB 8. SYVAB 2022-06-10_Årsstämmoprotokoll 

NPOF 9. Årlig rapport Npof 2021 

UN 10. Protokoll utbildningsnämnden 2022-06-14 §§ 63-76 - signerat 

Södertörnskom
munnerna 

11. Minnesanteckningar Södertörnskommunernas samarbetskommitté 2022-05-06 

Södertörnskom
munnerna 

12. Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-05-19 

Södertörnskom
munnerna 

13. Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2022-06-17 

SYVAB 14. KS_2022_265-Årsberättelse 2021-Syvab 

VN 15. Protokoll VN 2022-06-15 

 

KS 
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§ 153 
Delegationer 
Diarienummer: KS/2022:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-09-08 KS/2022:536 Delegationbeslut, § B 4, avtalsförläning  ramavtal 
för ledningsgruppsutveckling, teamutveckling och 
chefscoachning 

2022:9164 

2022-08-31 KS/2022:474 Delegationsbeslut - Miljökonsekvensbeskrivning 
för detaljplan Miare Backar 

2022:8904 

2022-07-07 KS/2022:455 Delegationsbeslut - Renovering av GC-bro över 
Måsnaren 

2022:7925 

2022-06-15 KS/2022:18 Delegationsbeslut-  Tf KLK-chef sommar 2022 2022:7089 

2022-08-23 KS/2022:451 Delegationsbeslut - VA-utredning för detaljplan 
Miare Backar 

2022:8249 

2022-08-23 KS/2022:451 Delegationsbeslut - VA-utredning för detaljplan 
Miare Backar 

2022:8719 

2022-07-07 KS/2022:461 Delegationsbeslut , Direktupphandling av 
Academic work/skribentstudent till webben 

2022:7834 

2022-08-12 KS/2021:736 Delegationsbeslut § C2, förordnande av 
ordförande i valdistriktet Gammeltorp-Hökmossen 
vid allmänna valen 2022 

2022:8605 

2022-06-27 KS/2022:440 Delegationsbeslut §A13 - Överklagbart beslut att 
inte lämna ut handling 

2022:8176 

2022-06-21 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C6, Revidering av öppettider 
för förtidsröstning allmänna valen 2022 

2022:7412 

2022-05-12 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C7, Beställning av valmaterial 
inför allmänna valen 2022 

2022:6542 
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2022-06-28 KS/2022:449 Delegationsbeslut Avropsavtal LäroMedia 
bokhandel Örebro AB / ILT inläsningstjänst AB 

2022:8837 

2022-06-13 KS/2022:321 Delegationsbeslut avseende avrop för 
dagvattenutredning inom detaljplan för Åsvägen 

2022:7053 

2022-04-04 KS/2022:133 Delegationsbeslut avseende avrop för 
Naturvärdesinventering och fågelinventering inom 
planområde för Sundsör 1:22 

2022:6393 

2022-06-15 KS/2022:411 Delegationsbeslut avseende direktupphandling av 
HR-konsult inom arbetsmiljö 

2022:7332 

2022-06-28 KS/2022:448 Delegationsbeslut Avtal med NE Sverige AB (avrop 
från SKRs ramavtal med LäroMedia) 

2022:8838 

2022-07-19 KS/2022:427 Delegationsbeslut Direktupphandling Mark- och 
exploateringschef interim 

2022:8290 

2022-06-27 KS/2022:446 Delegationsbeslut enl Del 1 § B10, avtalsförläning 
TI 2019-09109 journalsystem 

2022:7633 

2022-06-15 KS/2022:293 Delegationsbeslut- Enligt § B 6 avseende 
direktupphandling av visselblåsarfunktion 

2022:6918 

2022-06-21 KS/2022:432 Delegationsbeslut enligt §A18 - rätt att företräda 
kommunen i skadeståndstalan avseende Sundsör 

2022:7303 

2022-06-30 KS/2022:453 Delegationsbeslut enligt §D16 överenskommelse 
om upphörande av anställning 

2022:7685 

2022-08-10 KS/2022:491 Delegationsbeslut Förlängning abonnemangsavtal 
juridiska informationstjänster JUNO 

2022:8909 

2022-09-05 KS/2022:399 Delegationsbeslut ingå avtal enl direktupphandling 
med KPMG AB, Framtagande av ny 
resursfördelningsmodell 

2022:8957 

2022-07-14 KS/2022:479 Delegationsbeslut om anställning på SNK 2022, 
Vecka 28 och 29 2022 

2022:8268 

2022-07-19 KS/2022:440 Delegationsbeslut om rättidsprövning (Signerad) 2022:8245 

2022-09-01 KS/2022:524 Delegationsbeslut om tillfällig kommunal 
begravningsofficiant 

2022:9210 

2022-07-04 KS/2022:26 Delegationsbeslut om tillfälligt förordnade som 
personalchef, 2022-07-27 - 2022-08-14 

2022:8080 

2022-07-11 KS/2022:160 Delegationsbeslut om tillfälligt förordnade som 
Samhällsutvecklingschef, CE, 2022-08-08 - 2022-
28-21 

2022:8082 

2022-07-11 KS/2022:160 Delegationsbeslut om tillfälligt förordnade som 
Samhällsutvecklingschef, MM, 2022--07-18 - 2022-

2022:8081 
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07-31 

2022-07-21 KS/2022:440 Delegationsbeslut om ändring av beslut i samband 
med överklagan 

2022:8314 

2022-06-14 KS/2022:18 Delegationsbeslut sommarsemester 2022-om 
vikarierande kommundirektör, kontorschefer, 
kontorsansvariga 

2022:7077 

2022-09-02 KS/2022:18 Delegationsbeslut TF chef KLK 220926-221003, 
Kenneth Norberg 

2022:9121 

2022-05-30 KS/2022:18 Delegationsbeslut TF chef 
kommunledningskontoret (25/6 -3/7-2022) 

2022:6137 

2022-06-22 KS/2022:18 Delegationsbeslut Tf kanslichef sommar 2022 2022:8916 

2022-06-16 KS/2022:433 Delegationsbeslut- tilldelningsbeslut Vatten, jord 
och livsmedelsanalys, TI 2022-1036 

2022:7183 

2022-09-05 KS/2022:306 Delegationsbeslut, § B 11,Tilldelningsbeslut 
skolskjuts och persontransporter 

2022:9130 

2022-06-27 KS/2022:446 Delegationsbeslut, avtalsförlängning avseende TI 
2019-0109, journalsystem Elevhälsan (wordfil, ej 
underskriven) 

2022:7552 

2022-07-07 KS/2019:608 Delegationsbeslut, Avtalsförlängning 
bemanningstjänster arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter/sjukgymnaster, TI 2019-2052 B, 
underskriven 

2022:8575 

2022-07-05 KS/2019:608 Delegationsbeslut, Avtalsförlängning, TI 2019-
2052 A, Bemanningstjänster sjuksköterskor och 
paramedicinare underskriven 

2022:8574 

2022-07-01 KS/2022:450 Delegationsbeslut, Förlängning av ramavtal 
gällande service och underhåll av pumpar inom 
område A: renovering och ombyggnadsarbeten i 
pumpanläggningar 

2022:7960 

2022-06-02 KS/2021:738 Delegationsbeslut, tilldelningsbeslut korttidstillsyn 
för skolungdom över 12 år LSS 9§7, 
(VON/2022:71) 

2022:7513 

2022-06-17 KS/2022:338 Delegationsbeslut-Direktupphandling avseende 
Medarbetarundersökning 

2022:7388 

2022-05-31 KS/2022:397 Direktupphandling enligt §B7 Utbildning 
valsäkerhet för förtroendevalda 

2022:6156 

2022-06-20 KS/2022:372 Ordförande beslut- Yttrande om 
hållbarhetsbedömning inför avgränsningssamråd 
för revidering av Översiktplan Strängnäs kommun 

2022:7380 
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(MSN/2021:65) 

2022-07-25 KS/2022:440 Svar Lokalutredning Kultursskolans placering 2022:8319 

2022-07-07 KS/2022:467 Tillfälligt förordnande Martin M under semester 
sommar 2022 

2022:7962 

2022-07-07 KS/2022:467 Tillfälligt förordnande till Susanna E under 
semester sommar 2022 

2022:7961 
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§ 154 
Övriga frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att undersöka varför vi hyr och inte äger bryggor och 
toaletter på hökmossbadet. 

Ärendebeskrivning 

Följande övriga frågor anmäls: 

1. Gunilla Lindstedt (NP) informerar om att rekrytering av kommundirektör pågår. 
2. Johan Hägglöf (M) frågar varför vi hyr och inte äger bryggor och toaletter på hökmossbadet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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