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§ 1 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Hägglöf (M) att justera dagens protokoll den 30 januari kl. 13.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 2 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Tillägg till dagordningen: 
1. Fråga från Johan Hägglöf (M) angående beslut om Vinterpark 
2. Fråga från Johan Hägglöf (M) om taxingeavfarten 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 3 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Tf. Kommundirektör Daniela Fuciu informerar om följande: 

• KF nya strategiska mål 
• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023 
• Bokslutsdialog och budgetprocess 2024 
• Utbildningar förtroendevalda 
• Guide för förtroendevalda 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 4 
Information om status för pågående projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

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

Bergtorp etapp 1-2 (röd) 

Kaffebryggaren (grön) 

Centrum (grön) 

Mörby 5 (gul) 

Mörby 6 (grön) 

Mörby 7 (grön) 

Ånsta 2:1 (gul) 

Baffeln (grön) 

Gamla IP (grön) 

Cementen (grön) 

Blandaren 2 (grön) 

VA-projekt 

Berga Ö (gul) 

Sundsviks ängar (grön) 

Gata/park 

GC-regionalt cykelstråk (gul) 

Övrigt 

Utbyggnad av bredband (grön) 
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 5 
Preliminärt resultat - ekonomi 2022 
Diarienummer:  

Beslut 

1. Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om preliminärt resultat årsbokslut 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 6 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Diarienummer: KS/2022:48 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning för mandatperioden 2023-2026 antas. 
2. Kommunstyrelsens delegationsordning (antagen 2020-01-21 §11) upphävs. 

Sammanfattning 

Inför nya mandatperioden har förvaltningen sett över kommunfullmäktiges arbetsordning, samt 
reglementena för kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen. Dessa styrdokument fastställdes på 
kommunfullmäktiges sammanträde i december 2022 (KF 2022-12-15 §161). 

Därefter har även förvaltningen sett över samtliga delegationsordningar och tagit fram förslag på nya 
versioner för mandatperioden. Generella förändringar har varit att delegationsordningarna har kortats 
ned genom att uppenbar verkställighet har tagits bort, samt att texterna har förenklats och förtydligats. 
Bland annat har delegationerna för upphandling gjorts tydligare utan någon höjning av 
beloppsgränserna har skett. Det har även förtydligats att en delegation endast avser den egna 
verksamheten och inte någon annan nämnds verksamhet. 

Följande ändringar har gjorts i kommunstyrelsens delegationsordning: 

• Vissa titlar har korrigerats för att överensstämma med organisationen. 
• Delegation avseende ansökan om statsbidrag har tydliggjorts, då den tidigare legat i 

firmateckningsordningen. 
• Delegation avseende amortering av lån i enlighet med kommunens finanspolicy. 
• Delegation att anställa tillförordnad avdelnings- och enhetschef i högst sex månader. 
• Delegation om inrättande av ny tjänst, som tidigare legat på kommunstyrelsens arbetsutskott 

har tagits bort för att hanteras inom respektive budget enligt en ny förvaltningsprocess. 
Processen utgår från att en chef definierar behov av utökning, får godkännande från 
överordnad chef, har avstämning med ekonomikontoret utifrån budgetförutsättningar, samt 
har avstämning med HR-avdelningen utifrån arbetsrättsliga aspekter och genomför facklig 
samverkan, innan en utökning kan ske. 

• Kultur- och fritidsdelegationer har flyttats till kultur- och fritidsnämndens delegationsordning. 
• Delegation om beslut med stöd av pandemilagen har tagits bort, då lagen inte längre är 

gällande. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt följande 
redaktionella ändring: 
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§ A 5 ändras till ”Utanför Sverige”. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 

Gällande delegationsordning (antagen 2020-01-21 §11) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Revisorerna 
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§ 7 
Antagande av riktlinje för hedersmedborgare och upphörande 
av policy för hedersmedborgare 
Diarienummer: KS/2022:512 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Riktlinjen antas. 
2. Nuvarande policy för hedersmedborgare upphävs. 
3. Nomineringsperioden förlängs februari ut under 2023. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun utser genom kommunfullmäktige sedan år 2003 årligen en levande person som 
bor eller har bott i kommunen till hedersmedborgare. Utmärkelsen ska ses som en ärofylld utmärkelse 
i syfte att hylla hedersmedborgaren och uppmärksamma dennes gärning som främjat kommunen. 

Hedersmedborgare utses idag i enlighet med en särskild policy. Förvaltningen har fått i uppdrag från 
kommunfullmäktiges presidium att se över policyn. Förslaget till riktlinje förtydligar processen för att 
utse hedersmedborgare men kriterierna för utnämnande har inte förändrats. Riktlinjerna föreslås 
ersätta nuvarande policy för hedersmedborgare.  

Yrkanden 

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

Mats Claesson (SD) yrkar att nomineringsperioden förlängs februari ut under 2023. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Ordföranden finner att tilläggsyrkandet från Mats Claesson (SD) bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Riktlinje för hedersmedborgare 

 

Bilaga – Riktlinje för hedersmedborgare 

 
Bilaga – Policy för hedersmedbogare 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Författningssamlingen 
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§ 8 
Medverkan i projektet fossilfritt 2030 
Diarienummer: KS/2022:739 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. kommunen ska ansöka om medlemskap i BioDriv Öst till en kostnad av 34 000 kronor per år 
samt medverka i projektet Fossilfritt 2030 perioden 2023-2025 

2. bemyndiga hållbarhetsstrateg att underteckna medlemsansökan i BioDriv Öst samt 
medfinansieringsintyg för Fossilfritt 2030 perioden 2023-2025 

Sammanfattning 

Fossilfritt 2030 är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att stötta kommuner i 
omställningsarbetet till förnybara drivmedel, för att uppnå klimatmål till 2030. Projektet som kommer 
att pågå perioden 2023-2025 är en förlängning av tidigare projekt som varade 2020-2022, där 
Nykvarns kommun inte deltog.  

Enligt Nykvarn kommuns miljöprogram ska kommunen uppnå en 100 % fossilfri fordonspark senast 
år 2030. Projektet kan hjälpa kommunen med denna omställning genom kunskap i fordon och 
drivmedel, genom erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner samt samordning av aktiviteter. 
Ett deltagande bidrar även till ett stärkt samarbete med övriga Södertörnkommuner i dessa frågor då 
flera Södertörnkommuner deltar.  

Om kommunen vill delta i Fossilfritt 2030 görs det på följande sätt:   

1. Kommunen ansöker om medlemskap i BioDriv Öst till en kostnad av 34 000 kronor per år 
och får då genom sitt medlemskap delta i kommande projektperiod av Fossilfritt 2030 
kostnadsfritt.   

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Medverkan i projektet Fossilfritt 2030 

Beslutet skickas till 

Akten 
Handläggare 
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§ 9 
Revidering av finansiella riktlinjer 
Diarienummer: KS/2022:748 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna revidering av de finansiella riktlinjerna 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar om finansiella riktlinjer för kommunens finansförvaltning. Kapitalförfall 
närmaste 12 månaderna föreslås justeras från 30 % till 50 % då kommunen sedan tidigare har en 
kapitalstruktur med stora förfall 2023. Att förlänga lånen i förväg skulle innebära en kostnad om ca 
800 tkr för varje år lånen förlängs. 

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden minskar från 1,5 år till 1 år, detta för att möjliggöra 
amortering av lån när kommunens likviditet tillåter och därmed undvika ränteskillnadsersättning. 

Förtydligande har även gjorts gällande amortering av skulder, som ska prioriteras när det är möjligt, 
givet den finansiella strukturen och finans- och investeringsbudget. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – revidering av finansiella riktlinjer 

Finansiella riktlinjer 

Finansiell ordlista 

Beslutet skickas till 

Akten  
AB Nykvarnsbostäder 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Kommunens revision 
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§ 10 
Beslut om uppdrag ny översiktsplan 
Diarienummer: KS/2022:488 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny 
kommuntäckande översiktsplan får kommundirektören i uppdrag att ta fram en ny 
kommuntäckande översiktsplan. 

2. Att godkänna projektplan för ny översiktsplan om kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny 
kommuntäckande översiktsplan. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en politisk tillsatt styrgrupp för framtagande av 
översiktsplan. 

Sammanfattning  

Enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska alla kommuner ha en aktuell kommuntäckande 
översiktsplan. Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda beslut i den kommunala 
verksamheten. Översiktsplanen ska spegla den politiska viljan i kommunen och svara mot rådande 
förutsättningar och kunskapsunderlag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-03 § 68 att inaktualisera den gällande översiktsplanen (ÖP 
Nykvarn 2014) och gav i uppdrag att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Arbetet avbröts 
enligt KF-beslut 2021-06-17 § 90 eftersom möjligheter till politiska träffar och diskussioner inte 
skedde enligt förväntan pga. pandemin. I samband med beslutet att avbryta processen med en ny 
översiktsplan 2021 återaktualiserades den idag gällande översiktsplanen (ÖP Nykvarn 2014). 

Mot bakgrund av KF-beslutet 2019 bedömer förvaltningen och kommunstyrelsen en ny 
kommuntäckande översiktsplan behöver tas fram. 

En projektplan för framtagandet av en ny översiktsplan innehållande projektorganisation, tidsplan och 
budget finns bifogad. 

Yrkanden 

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

Britt-Marie Ellis Nygren (M) 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 – Beslut om uppdrag att ta fram ny Översiktsplan  

Projektplan (2022-11-15) 

Protokoll KF 2019-10-10 § 68 Ny översiktsplan för Nykvarns kommun 

Protokoll KF 2021-06-17 § 90 Beslut om ny inriktning för arbetet av översiktsplanen 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Planchef 
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§ 11 
Redovisning om behov av utökad budget för projektet 
Sundsviks Ängar 
Diarienummer: KS/2022:758 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Information om förändrad budget för VA-anläggning i bebyggelseområdet Sundsviks ängar noteras. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har den 7 november 2022 tecknat avtal enligt ramavtal med bolaget  
Svevia AB om VA-anläggning i bebyggelseområdet Sundsviks ängar. Svevia AB är det av två bolag 
som lämnat anbud enligt ramavtalet. Kontraktsarbetet är påbörjat och ska vara slutfört den 
30 april 2023.  

Den uppskattade totala budgeterade kostnaden för VA-anläggningen var beräknad till 7 miljoner 
konor för år 2022 och år 2023. Den faktiska kostnaden efter projektering blev enligt avtal med Svevia 
AB beräknad till 10,8 miljoner kronor (exl. ÄTA). Därmed är det nödvändigt att justera budgeten för 
VA-anläggningen med 3,8 miljoner till 10,8 miljoner. Orsaken till den högre kostnaden är att fler 
bostäder än beräknat har byggts i området samt att kostnadsberäkningen efter genomförd projektering 
beräknas till 10,8 miljoner (exl. ÄTA). 

Genom att respektive bostad ändå betalar in en avgift för tillgång till Va-anläggningen kommer den 
utökade kostnaden att täckas upp genom VA-kollektivet. 
 
Kommunens kostnader för framdragande av vatten och avlopp till Sundsviks ängar finansieras av 
anslutningsavgift för respektive enskild fastighetsägare. Den sammanlagda avgiftsintäkten för VA-
anläggningen i Sundsviks ängar är beräknad till 11 miljoner kronor. Vilket är i nivå med den faktiska 
kostnaden för VA-anläggningen. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Förändrad budget för VA-anläggning i bebyggelseområdet Sundsviks ängar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 

Ekonomikontoret 
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§ 12 
Granskning detaljplan parkering Bergtorp förskola 
Diarienummer: KS/2022:354 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Beslut att godkänna handlingar till granskning och låta förvaltningen ställa ut förslaget på 
granskning  

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. Planavdelningen tog fram ett samrådsförslag som har varit ute på samråd. 
Gransknings handlingar föreslås godkännas i detta beslut och ställas ute. 

Yrkanden 

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

Britt-Marie Ellis Nygren (M) 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 inom del av Ströpsta 3:312 (förskolan i Bergtrop) daterade 
2022-12-06 

Planbeskrivning granskningshandling daterade 2022-12-06 

Plankarta daterade 2022-12-06 

Samrådsredogörelse – del av Ströpsta 3:312 (förskolan i Bergtrop) daterade 2022-12-06 

Beslutet skickas till 

Akten 
Planchef 
Projektledare 
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§ 13 
Granskning 2 detaljplan Cementen 1 m.fl. 
Diarienummer: KS/2018:155 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna planförslaget för Cementen 1 och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1:74 m.fl. 
och låta förvaltningen ställa ut detaljplanen på en andra granskning.  

2. Skrivelsen i tjänsteskrivelsen som inleds ”För att undvika en förskola som drivs i privat 
regi…” ska strykas. 

Deltar ej i beslutet 

Sisilya Rhawi anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål 
och ett nytt bostadsområde med cirka 290 nya bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor. 
Inom den nordvästra delen av planområdet möjliggörs natur- och parkmark. En mindre del i norr 
möjliggör för odling (åkermark). Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan och 
är strategiskt viktig för kommunens framtidsplanering för idrott.   

Detaljplanen var utställd på granskning mellan 2022-05-11 och 2022-06-09. Under 
granskningsperioden inkom totalt nio yttranden varav fem utan erinran. Inkomna synpunkter handlar 
framför allt om miljökvalitetsnormer för vatten i recipienter, översvämningsrisk och geotekniska 
risker. Efter granskning har utredningarna kompletterats med hänsyn till inkomna synpunkter. En 
skyfallskartering har tagits fram för att undersöka djupare översvämningsrisken inom området efter 
exploatering. Markanvändningen inom den nordöstra delen av planområdet har ändrats från förskola 
till bostäder och natur.   

Eftersom planförslaget har ändrats väsentligt från det tidigare granskningsförslaget kommer planen 
skickas för en ny granskning (granskning II). 

Yrkanden 

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

Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Mats Claesson (SD) yrkar att skrivning avseende soptippen ska ändras så det framgår att den varit 
huvudtipp för Turinge kommun. 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar att stycket som inleds ”för att undvika en förskola som drivs i privat 
regi…” ska strykas. 
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Johan Hägglöf (M) och Kjell Lindberg (SD) yrkar bifall till yrkandet från Gunilla Lindstedt (NP). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut i tjänsteskrivelsen inkl. 
ändringsyrkandet från Gunilla Lindstedt (NP) eller enligt förslaget från Mats Claesson (SD) och finner 
att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles inkl. ändringsyrkandet från Gunilla Lindstedt (NP). 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) lämnar en skriftlig reservation: 

”Vi reserverar oss emot skrivningen i tjänsteskrivelsen på sidan 4 angående soptippen. Det står att tippen 
består av överskottsmassor, metallskrot, däck mm. Och att kommunen gör bedömningen att tippen aldrig 
formellt använts för hushållsdeponi, DENNA BEDÖMNING ÄR HELT FELAKTIG! Tippen var 
huvudtipp för Turinge kommun och allt hushållsavfall tippades där till 1971 då Turinge kommun gick upp 
i Södertälje kommun och först då ändrades status till en grovsoptipp under ett par år innan den stängdes! 
Det hävdas att ingen dokumentation kan hittas för det vilket vi anser är osannolikt om inte Turinge 
kommun skulle ha använt tippen olagligt under många år. Trots otaliga påpekanden i ärendet från 
framförallt mig framhärdar styrande politiker och förvaltningen att mina uppgifter är felaktiga och vägrar 
göra en ordentlig koll av dom. Jag har bott i Nykvarn sedan 1965 och själv sett det jag beskriver och jag 
kan omöjligt vara den enda i kommunen som är medveten om detta. Med nuvarande skrivning som är 
faktamässigt helt fel och tillåtandet av bostadsbygge i direkt anslutning till tippen befarar vi att om det i 
framtiden bildas aktionsgrupper eller dylikt för att få bort förorenade massor (vilket kommunen själva 
tillstyrker att det är där i skrivelsen) kommer det att bli fruktansvärt dyrt för Nykvarnsborna och en stor 
olägenhet för närboende. Vi hävdar att det som står i en tjänsteskrivelse ska vara sant så husköpare i 
området inte efteråt ska kunna känna sig lurade!” 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-12-09 

Plankarta 2022-12-05 

Plan-och genomförandebeskrivning 2022-12-05 

Granskningsutlåtande 2022-11-16 

Beslutet skickas till 

Akten 

Planchef 
Mark-och exploateringschef  
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§ 14 
Granskning 2 detaljplan Ströpsta 3:94 
Diarienummer: KS/2016:302 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget och låta förvaltningen ställa ut detaljplanen för 
granskning. 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde med cirka 45 
bostäder i form av flerbostadshus. Detaljplanen bedöms inte strida mot kommunens gällande 
översiktsplan. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun den 8 april 2021, § 43. 
Länsstyrelsen upphävde den 9 juli 2021 kommunens beslut att anta detaljplanen på grund av att 
kommunen bedöms har underskattat risken för översvämning och erosion i Moraån vid 100-årsflöde. 
Efter Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplanen har en hydraulisk modellering tagits fram. 
För att säkerställa anläggande av erosionsskydd och tillgänglighet vid underhåll av Moraån har en 
naturremsa reserverats på plankartan. En mindre ändring i exploateringsförslaget har gjorts då den 
tidigare radhuslängan inom den västra delen av planområdet ersatts med ett mindre flerbostadshus. 
Kommunen bedömer i enlighet med framtagna utredningar och reglerade planbestämmelser att risker 
för översvämning, erosion samt ras och skred efter exploateringen har beaktats inom 
detaljplaneområdet. Planbestämmelser säkrar att bygglov inte kan sökas inom två år efter laga kraft 
och att tidigaste inflyttning sker därför minst tre år efter laga kraft. Detaljplanen bedöms kunna ställs 
ut för granskning på nytt. 

Yrkanden 

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

Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-11-30 
Plankarta 2022-11-25 
Plan-och genomförandebeskrivning 2022-11-25 
Förslag till exploateringsavtal 2022-03-28 

Beslutet skickas till 

Akten  
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Planchef 
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§ 15 
Hökmossen 2B - Start av exploateringsprojekt 
Diarienummer: KS/2022:749 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Exploateringsprojekt Hökmossevägen 2B startas 
2. Projektdirektivet godkänns. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Hökmossen 2B ingår i en större bostadsetablering som föregåtts av ett planprogram 
som sedan delats upp i fem etapper där detaljplan ska tas fram för respektive etapp. Hökmossen 2B är 
en av de sista etapperna som ska detaljplaneras. Detaljplanearbetet har redan påbörjats och 
planförslaget ska skickas ut på granskning under början av 2023. I samband med att planförslaget nu 
ska skickas ut på ny granskning bedömer kontoret att exploateringsprojektet bör startas så snart som 
möjligt.  

Syftet med exploateringsprojektet är att möjliggöra för området att utvecklas med bostäder samt 
bygga ut kommunal infrastruktur bestående av kommunala gator, kommunalt vatten och avlopp samt 
dagvattenhantering.  

Yrkanden 

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

Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – start av exploateringsprojekt Hökmossevägen 2B 

Bilaga 1 – Projektdirektiv Hökmossevägen 2B 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Mark och exploateringsenheten för kännedom 

Planenheten för kännedom 
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§ 16 
Svar på e-förslag - Utegym Brokvarn 
Diarienummer: KS/2022:103 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget avslås. 

Sammanfattning 

Kommunen har den 1 oktober 2021 mottagit e-förslag om att anlägga ett så kallat utegym i området 
Brokvarn i centralorten Nykvarn. Inom tre månader fick förslaget 170 röster. Utegym är en enklare 
anläggning för kostnadsfri fysisk träning. Förslagsställaren menar att en i nuläget tom flislagd yta i 
anslutning till en grillplats, lekplats och bollplan är lämplig för ett utegym i Brokvarn.  

Kommunen tycker det är ett bra förslag för att främja rörelse och träning. I nuläget finns utegym i 
Källparken i centralorten Nykvarn samt i Oxvretens friluftsområde som kan nyttjas av alla som 
besöker Nykvarn. 

Den yta som avses i e-förslaget omfattas av kommunens lekplatsplan och kommer att upprustas och 
utvecklas som lekplats under år 2023. Eftersom säkerhetskraven är betydligt högre för utegym som 
ligger i anslutning till en lekplats är en samplacering mindre lämplig då utegymmet blir mer 
komplicerat och kostsamt att anlägga.  

E-förslaget föreslås därför att avslås. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag om utegym i Brokvarn 

E-förslaget 
Kommunens lekplatsplan 2017-2025 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagställaren 
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§ 17 
Svar på e-förslag - Övergångsställe vid Sandtorps förskola 
Diarienummer: KS/2022:101 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget anses besvarat. 

Sammanfattning 

Kommunen har den 1 oktober 2021 mottagit e-förslag om upprättande av övergångställe vid 
Sandtorps förskola i centralorten Nykvarn. Förslagsställaren menar att det finns många barn och 
anhöriga som korsar vägen mellan Åkerbärsvägen och Smultronvägen på väg till förskolan och att ett 
övergångsställe skulle göra passering över gatan tryggare. Ett övergångsställe skulle också bidra till att 
motorfordon följer gatans hastighetsbegränsning. E-förslaget har fått 52 röster. 

För kommunen är det viktigt med trygghet och särskilt runt skolor och förskolorna. Att upprätta 
övergångsställe på mindre gator med låg tillåten hastighet kan dock inge falsk trygghet för fotgängare 
som därmed blir mindre uppmärksamma på passerande fordon.  

Kommunen avser under första halvåret 2023 genomföra trafik- och hastighetsmätning på denna 
sträcka för att bedöma behov av övergångsställe eller annan trafikanordning lämplig för denna sträcka.  

Förslaget föreslås därför att anses besvarat. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag om övergångsställe vid Sandtorps förskola 

 

E-förslaget 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagställaren 

  



 
PROTOKOLL 

2023-01-24 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 29(41) 

§ 18 
Svar på e-förslag – Väjningsplikt och huvudled vid 
Hökmossvägen 
Diarienummer: KS/2022:137 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget avslås. 

Sammanfattning 

Kommunen har den 21 november 2021 mottagit e-förslag om införande av väjningsplikt mot 
korsande trafik vid utfarten från livsmedelsbutiken i centralorten Nykvarn mot Hökmossvägen. 
Förslagsställaren föreslår även att Hökmossvägen ska vara huvudled. E-förslaget har inom tre 
månader fått 184 röster. Med huvudled menas vägar med omfattande trafik där högerregel är olämplig 
och därför inte gäller.  

Längs Hökmossvägen fram till att huvudleden inträder på Södertäljevägen finns redan 
hastighetsdämpande åtgärder och hastigheten är begränsad till 30 km/h. Utgångspunkten vid 
trafiksäkerhetsarbete är att hålla nere motorfordons hastighet. Om Hökmossvägen skulle bli huvudled 
finns risk för dels köbildning ut från Nykvarns centrum och därmed försämrat flöde på 
Högmossvägen, dels ökad hastighet och minskat hänsynstagande för anslutande trafik.  

Förslaget föreslås därför att avslås. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på e-förslag om införande av väjningsplikt och huvudled på Hökmossvägen 

 

E-förslaget 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagställaren 
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§ 19 
Svar på e-försag - Ökat utbud av matvarubutiker i Nykvarns 
kommun 
Diarienummer: KS/2022:98 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. E-förslaget anses besvarat. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun mottog den 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. Ärendet återremitterades av 
kommunstyrelsen den 29 november 2022 för komplettering.  

Det är viktigt med ett brett utbud av livsmedelsbutiker i Nykvarns kommun samtidigt som 
kommunen värnar om ett tillgängligt och levande centrum i centralorten Nykvarn.  

Kommunen avser därför ta fram förslag på en eller flera platser i kommunen lämpliga för 
dagligvaruhandel.  

E-förslaget föreslås därför att anses besvarat. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

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

E-förslaget 

Protokollsutdrag KS § 220 
 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
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§ 20 
Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i 
Storsthlm 
Diarienummer: KS/2022:742 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förslaget till yttrande antas som eget. 

Sammanfattning 

Kommunen har getts möjlighet att senast den 1 februari 2023 lämna synpunkter på förslag på ny 
modell för förbundsavgift för förbundet Storsthlm. Nuvarande avgift beräknas i förhållande till 
föregående års skatteintäkter och generella statsbidrag och innebär att avgiften förändras vid höjd eller 
sänkt skatt i kommunerna eller förändrade statsbidrag. Storsthlm föreslår att avgiften istället beräknas 
utifrån invånare i respektive kommun.  

Förvaltningen är positiv till föreslagen modell eftersom den är enklare och mer förutsägbar. Modellen 
medför i sig inga ökade kostnader för kommunen, men avgiften kan komma att öka om antalet 
invånare i kommunen ökar. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på remiss om alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm 
 
Remissmissivet 
 
Bilaga - Alternativ avgiftsmodell för Storsthlm 

 

Bilaga - Förbundsavgifter hos andra relevanta organisationer 

 

Bilaga - Jämförelse medlemsavgift till Storsthlm per kommun 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Storsthlm 
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§ 21 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Följande väljs till kommunstyrelsens arbetsutskott 2023–2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S), ordförande 

Gunilla Lindstedt (NP), 1 vice ordförande 

Johan Hägglöf (M), 2 vice ordförande 

Ersättare 

Maria Salberg (S) 

Jan Brolund (NP) 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga valda 

Troman 
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§ 22 
Val av näringslivsråd 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Följande väljs till näringslivsrådet 2023–2026: 

Ledamöter 

Anders Önbäck (S), ordförande 

Gunilla Lindstedt (NP), 1 vice ordförande 

Johan Hägglöf (M), 2 vice ordförande 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga valda 

Troman 
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§ 23 
Val av samråd för finskt förvaltningsområde 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Följande väljs till samråd för finskt förvaltningsområde 2023-2026: 

Anders Önbäck (S) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga valda 

Troman 
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§ 24 
Delgivningar 
Diarienummer: KS/2023:6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna skrivelser och protokoll 

Protokoll KSAU 2023-01-09 

Protokoll valnämnden 2022-11-23 

Cirkulär 22_52 Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgiften facklig 
tillhörighet 

2022-12-08_Protokoll extra bolagsstämma 

 

- 
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§ 25 
Delegationer 
Diarienummer: KS/2023:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-12-20 KS/2022:367 Delegationsbeslut om avrop från ramavtal – 
armerade foder 

2022:12114 

2022-11-29 KS/2022:250 Delegationsbeslut - §B1 - ramavtal krisberedskap 
och civilt försvar 

2022:11302 

2022-11-29 KS/2022:711 Delegationsbeslut - §B11 - TILLDELNINGSBESLUT 

Gymnastik och idrottsmaterial 

Dnr: TI 2022-1082 

2022:11304 

2022-12-14 KS/2023:3 Delegationsbeslut - §D10 tf biträdande 
kommundirektör den 27 december 2022 

2022:12130 

2022-11-29 KS/2022:637 Delegationsbeslut - Avtal avseende förprojektering 
för detaljplan uddens gård 

2022:11441 

2022-12-14 KS/2022:584 Delegationsbeslut - Avtal avseende VA utredning 
Uddens gård 

2022:12018 

2023-01-09 KS/2023:3 Delegationsbeslut - tf säkerhetschef 230111-
230210 

2023:134 

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

2022:11108 

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

2023:197 

2022-12-21 KS/2022:777 Delegationsbeslut §B11 - Tilldelningsbeslut 
kontorsmaterial via Telge Inköp, TI 2022-1113 

2022:12226 
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2022-11-29 KS/2022:729 Delegationsbeslut §B11 - Tilldelningsbeslut 

Tryckeritjänster för Telge AB, Södertälje, Salem 
och Nykvarns kommun Dnr: TI 2022-1169 

2022:11305 

2022-12-13 KS/2022:757 Delegationsbeslut §B7 avrop projektledare med 
erfarenhet av upphandlingar inom offentlig sektor 
och särskilt kommunala dokument- och 
ärendehanteringssystem (TI 2019-2084) 

2022:11746 

2022-12-13 KS/2022:745 Delegationsbeslut Avtal avseende 
direktupphandling av GIS-konsult 

2022:12014 

2022-12-01 KS/2022:733 Delegationsbeslut direktupphandling vattenmaskin 
Lillhagaskolan, § B6 

2022:11527 

2022-12-23 KS/2022:756 Delegationsbeslut om kanslichefer 2022:12221 

2022-12-14 KS/2022:735 Delegationsbeslut om samarbetsavtal för energi- 
och klimatrådgivning med Södertälje kommun 

2022:11756 

2022-12-23 KS/2022:756 Delegationsbeslut om tf. biträdande 
kommundirektör 

2022:12222 

2022-11-03 KS/2022:642 Delegationsbeslut- Ordförandebeslut om 
omfördelning av budget för Fritid- och 
kulturskoleavdelningens investeringsprojekt 

2022:11051 

2022-12-13 KS/2022:734 Delegationsbeslut räddningsposter 2022:11707 

2022-12-21 KS/2022:467 Delegationsbeslut tf bygg- och miljöchef 221226-
221230 

2022:12110 

2022-12-20 KS/2022:566 Delegationsbeslut tf kommundirektör 221223-
221229 och 221230 

2022:12109 

2022-12-20 KS/2022:160 Delegationsbeslut tf samhällsutvecklingschef 
221222-230107, Martin M 

2022:12111 

2022-12-21 KS/2022:276 Delegationsbeslut tillförordnande ekonomichef 
221227-221230, Kenneth Norberg 

2022:12099 

2022-12-15 KS/2021:752 Delegationsbeslut, förlängning 221215, TI 2020-
1086 SLL, Näringspreparat 2020 

2022:11762 

2022-11-22 KS/2021:181 Delegationsbeslut, förlängning av avtal avseende 
laserskanning 

2022:11440 

2022-12-23 KS/2023:3 Delegationsbeslut, tillförordnad avdelningschef HR 
230202-230205 

2022:12224 

2022-12-21 KS/2022:276 Delegationsbeslut, Tillförordnande ekonomichef 
220104-220105, Martin Mansell 

2022:12100 



 
PROTOKOLL 

2023-01-24 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 40(41) 

2022-12-01 KS/2022:511 Delegationsbeslut, utökat lån för Syvab pga 
investeringar i Himmerfjärdsverket, borgen 

2022:12129 

2022-12-06 KS/2018:501 Ändring i tidigare fattat delegationsbeslut 
förlängning, TI 2017-1164 

2022:11534 
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2023-01-24 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 41(41) 

§ 26 
Övriga frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Frågorna besvaras. 

Sammanfattning 

Följande frågor ställs: 

1. Johan Hägglöf (M) frågor om status för taxingeavfatren 
2. Johan Hägglöf (M) frågar om jäv vid tidigare beslut 

Beslutet skickas till 

Akten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 


	Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-24
	Tid och plats
	Beslutande ledamöter
	Ej tjänstgörande ersättare
	Övriga närvarande
	Tid och plats för justering
	Justerade paragrafer
	Underskrift

	Anslagsbevis
	Organ
	Sammanträdesdatum
	Datum då anslaget sätts upp
	Datum då anslaget tas ned
	Förvaringsplats för protokollet
	Underskrift

	§ 1 Mötets öppnande, upprop samt val av justerare
	Beslut
	Beslutet skickas till

	§ 2 Fastställande av dagordning
	Beslut
	Beslutet skickas till

	§ 3 Kommundirektören informerar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutet skickas till

	§ 4 Information om status för pågående projekt
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutet skickas till

	§ 5 Preliminärt resultat - ekonomi 2022
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutet skickas till

	§ 6 Kommunstyrelsens delegationsordning
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 7 Antagande av riktlinje för hedersmedborgare och upphörande av policy för hedersmedborgare
	Beslut
	Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 8 Medverkan i projektet fossilfritt 2030
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar att:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 9 Revidering av finansiella riktlinjer
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 10 Beslut om uppdrag ny översiktsplan
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:
	Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 11 Redovisning om behov av utökad budget för projektet Sundsviks Ängar
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 12 Granskning detaljplan parkering Bergtorp förskola
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 13 Granskning 2 detaljplan Cementen 1 m.fl.
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Deltar ej i beslutet
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Reservationer och protokollsanteckningar
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 14 Granskning 2 detaljplan Ströpsta 3:94
	Beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 15 Hökmossen 2B - Start av exploateringsprojekt
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 16 Svar på e-förslag - Utegym Brokvarn
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 17 Svar på e-förslag - Övergångsställe vid Sandtorps förskola
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 18 Svar på e-förslag – Väjningsplikt och huvudled vid Hökmossvägen
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 19 Svar på e-försag - Ökat utbud av matvarubutiker i Nykvarns kommun
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet

	§ 20 Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm
	Beslut
	Kommunstyrelsen beslutar följande:

	Sammanfattning
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Handlingar i ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 21 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott
	Beslut
	Beslutet skickas till

	§ 22 Val av näringslivsråd
	Beslut
	Beslutet skickas till

	§ 23 Val av samråd för finskt förvaltningsområde
	Beslut
	Beslutet skickas till

	§ 24 Delgivningar
	Beslut
	Sammanfattning
	-

	§ 25 Delegationer
	Beslut
	Beslutsnivå
	Sammanfattning
	-

	§ 26 Övriga frågor
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutet skickas till


