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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-15  
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2022-12-15 klockan 18:00-20:00 i Qulturum Sländan, ajournering klockan 19.00-19.30 för 
genomförande av val till SKR:s kongress 

Beslutande ledamöter 

Märtha Dahlberg (S) ordförande, Karin Wallin (NP) 1:e vice ordförande, Cenneth Åhlund (M) 2:e 
vice ordförande, Anders Önbäck (S), Tommy Rova (S), Maria Salberg (S), Ann-Christine Dantoft (S), 
Caroline Wenner (S), Lillemor Garbenius Källström (S), Matilda Drol (S), Gunilla Lindstedt (NP), 
Peter Nyman (NP), Niklas Hedin (NP), Åsa Sternrot (NP), Ola Berglund (C) ersätts av Johan 
Grenfeldt (C), Mikael Kjelleros Endrell (C), Martin Enström (MP), Johan Hägglöf (M), Lena Schulte-
Austum (M), Peter Ohlsson (M), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Lembit Vilidu (M), Erika Boström 
(M), Mats Claesson (SD), Kjell Lindberg (SD), Leonardo Horvat (SD), Kent Jansson (SD), Åsa 
Stenkel (SD) ersätts av Patrick Claesson (SD), Per Atthem (SD), Ulf Waldekrantz (L) tjänstgör för 
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Ej tjänstgörande ersättare 

Barbro Eriksson (S), Sven Eklund (S), Annelie Rijkens (S), Jan Brolund (NP), Mervi Ulvbane (NP), 
Lennart Ygstedt (C), Patrik Grenfeldt (MP), Peter Palmér (M), Mikael Åkerlund (M), Effe Östman 
(M), Bengt Johansson (M), Rune Dahlin (SD), Gunilla Lindell (L), Therese Holz (KD) 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi, kanslichef, Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare 

Tid och plats för justering 

2022-12-22 klockan 09.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§ 154- § 181  

Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Märtha Dahlberg (S), Ordförande 

 __________________________________________  
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Mikael Kjelleros Endrell (C) och Anders Claésson (KD), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-12-15 

Datum då anslaget sätts upp 

2023-01-05 

Datum då anslaget tas ned 

2023-01-27 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 154 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

Upprop genomförs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-12-15 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(42) 

§ 155 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Mikael Kjelleros Endrell (C) och Anders Claesson (KD) utses jämte ordförande att justera dagens 
protokoll. Justering sker torsdagen den 22 december kl. 09.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 156 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

Ärende 7. Utvärdering av valet utgår 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 157 
Enkla frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga frågor har inlämnats till dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 158 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga motioner har inlämnats till dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 159 
Anmälan av nya interpellationer 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga interpellationer har inlämnats till dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 160 
Utvärdering av valet 
Diarienummer:  

Ärendet utgår 

  



 
PROTOKOLL 

2022-12-15 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 12(42) 

§ 161 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, samt nämndernas och 
revisorernas reglementen 
Diarienummer: KS/2022:48 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas. 
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutad av KF 2005-09-29 § 64 upphävs. 
3. Reglemente för revisorerna antas. 
4. Reglemente för revisorerna beslutad av KF 1999-09-23 § 5 upphävs. 
5. Arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnderna antas och börjar gälla från och med den 

1 januari 2023. 
6. Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna del B beslutad av KF 2007-04-12 § 40 

upphävs från och med den 1 januari 2023. 
7. Kommunstyrelsens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
8. Bygg- och miljönämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
9. Utbildningsnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
10. Vård- och omsorgsnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 

2023. 
11. Valnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
12. Krisledningsnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2023. 
13. Kultur- och fritidsnämndens reglemente antas och börjar gälla från och med den 1 januari 

2023. 
14. Gemensamma överförmyndarnämnden för Södertälje och Nykvarn inrättas från och med 1 

januari 2023, under förutsättning att Södertäljes kommunfullmäktige beslutar likadant. 
15. Gemensamma överförmyndarnämnden för Södertälje och Nykvarns reglemente antas och 

börjar gälla från och med 1 januari 2023, under förutsättning att Södertäljes 
kommunfullmäktige beslutar likadant. 

16. Reglementen för innevarande mandatperiod för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, 
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och 
överförmyndaren upphävs från och med den 1 januari 2023. 

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

Sammanfattning 

Inför varje ny mandatperiod finns det ett värde i att se över de stora styrdokumenten som reglerar 
kommunens politiska instanser. Förvaltningen har gjort en översyn över kommunfullmäktiges 
arbetsordning, kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Vidare har en genomlysning även 
gjorts över revisionsreglementet. 
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Samtliga dokument har uppdaterats efter kommunens grafiska profil, samt fått redaktionella ändringar 
för att göra texterna enklare och mer strukturerade. Vidare har vissa ansvarsområden flyttats mellan 
nämnderna för att bättre överensstämma med deras verksamheter. Det har även gjorts en del 
förtydliganden för att göra det konkretare vilka ansvarsområden som faller under vilken nämnd. 

Det har även tagits fram nya reglementen för den gemensamma överförmyndarnämnden för 
Södertälje och Nykvarn, samt för en kultur- och fritidsnämnd. 

Förvaltningen bedömer att de reviderade styrdokumenten för de politiska instanserna är 
ändamålsenliga, aktuella och följer den nya grafiska profilen. Vidare följer de SKRs vägledning för 
reglementen och arbetsordningar. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S) och Johan Hägglöf (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) lämnar en skriftlig reservation: 

”På sidan 4 och 5 står skrivet att revisorerna alltid ska vara eniga i arbetet och i skrivningar och det kravet 
motsätter vi oss. Det innebär i praktiken att alla partiers revisorer kan blockera en utredning eller en 
skrivelse som missgynnar det egna partiet. Vi anser att varje enskild revisor ska ha rätt att utreda det den 
vill utan att riskera att få det stoppat pga oenighet ibland revisorerna om utredningsvärdet. Revisionen är 
vår garant att Nykvarn sköts på ett bra och effektivt sätt och därför ska revisorerna ha en fri och obunden 
roll så att misstankar om partipolitiska intressen aldrig kan förekomma. 
 
Det står också på sidan 7 att om revisorerna upptäcker oegentligheter i en nämnd ska det först rapporteras 
till den ansvarige i nämnden, vi anser att det i första hand ska rapporteras till KF presidiet då det kan vara 
så att ansvarig nämnd kan bli föremål för rättsliga eller andra åtgärder och absolut inte ska förvarnas innan 
KF presidiet bestämt hur ärendet ska handläggas. Det är naturligtvis för att personer i nämnden inte ska 
kunna vidta några åtgärder som försvårar ett eventuellt utredningsarbete.” 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Kommunfullmäktiges arbetsordning, samt nämndernas och revisorernas 
reglementen 
Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning 
Förslag till reglemente för revisorerna 
Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnderna 
Förslag till kommunstyrelsens reglemente 
Förslag till bygg- och miljönämndens reglemente 
Förslag till utbildningsnämndens reglemente 
Förslag till vård- och omsorgsnämndens reglemente 
Förslag till valnämndens reglemente 
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Förslag till krisledningsnämndens reglemente 
Förslag till kultur- och fritidsnämndens reglemente 
Förslag till gemensamma överförmyndarnämnden för Södertälje och Nykvarns reglemente 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nykvarns samtliga nämnder 

Södertälje kommun 
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§ 162 
Revidering av arvodesreglementet inför ny mandatperiod 
Diarienummer: KS/2022:586 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar godkänns. 

Sammanfattning 

Då kommunfullmäktige beslutat att en ny kultur- och fritidsnämnd, samt att den gemensam 
överförmyndarnämnd med Södertälje ska inrättas till januari 2023, behöver reglementet för arvoden 
och ersättningar att uppdateras. Där de nya nämnderna har lagts till bland listan för arvoden. Vidare 
har digitaliseringsutskottet och kultur- och fritidsutskottet tagits bort från listan, då dessa kommer att 
avvecklas från och med 2023. Det har även lagts till ett förtydligande om arvodering för valnämndens 
presidium under möten kopplade till val. 

Det har även gjorts en översyn av de arvoden som överförmyndaren och dess ersättare haft. Då den 
nya rollen blir som 1:e vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden med Södertälje, 
föreslås arvodet justeras för att reflektera detta. 

Därför föreslår arvodesberedningen följande arvoden: 

• 1:e vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden föreslås gå från 17,5 procent 
av riksdagsmannaarvodet 12 månader per år, till 4 procent av riksdagsmannaarvodet 11 
månader per år. 

• Ersättaren föreslås gå från 8 procent av riksdagsmannaarvodet 11 månader per år, till ordinarie 
rörligt sammanträdesarvode. 

Yrkanden 

Anders Önbäck (S), Gunilla Lindstedt (NP), Kjell Lindberg (SD) och Mikael Kjelleros Endrell (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Revidering av Reglemente för arvoden och ersättningar 
Förslag till revidering av Reglemente för arvoden och ersättningar 

Beslutet skickas till 

Akten 
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Författningssamlingen 
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§ 163 
Utbildningsplan för förtroendevada 
Diarienummer: KS/2022:578 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Utbildningsplan för förtroendevalda godkänns. 
2. Kommunstyrelsens uppdrag att säkerställa att kontinuerlig utbildning av kommunens 

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige tog på sitt sammanträde i juni 2022 beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att säkerställa att kontinuerlig utbildning av kommunens förtroendevalda sker inför och under den 
kommande mandatperioden.1 

Förvaltningen har därför tagit fram en utbildningsplan inför kommande mandatperiod, där en 
grundläggande utbildning inom kommunal beslutanderätt, mötesteknik, förvaltningsrätt och Nykvarns 
kommunikationsverktyg, kommer att hållas årligen. Dels som stöd för alla nya förtroendevalda, men 
även för att ge möjlighet till samtliga som vill kunna uppdatera sina kunskaper. 

Vidare kommer även en ytterligare utbildning att hållas årligen med varierat innehåll inom olika 
ämnen. För 2023 är det planerat att ha en introduktion om kommunens organisation, ekonomi och 
verksamhetsuppföljning. 

Efter utbildningarna kommer uppföljningar att göras för att identifiera utvecklingsområden. 

Förvaltningen har även tagit fram en guide för förtroendevalda som är tänkt att vara till stöd för de 
förtroendevalda i kommunen. Guiden går bland annat igenom kommunens struktur och olika lagar, 
samt praktiska bitar som mötesteknik, teknisk utrustning och arvodering. 

Yrkanden 

Matilda Drol (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Återrapportering av utbildningsinsatser för förtroendevalda 
Guide för förtroendevalda 

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

Akten 
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§ 164 
Revidering av styrmodell 
Diarienummer: KS/2022:621 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Förslag till reviderad styrmodell för Nykvarns kommun antas. 

Sammanfattning 

Det övergripande syftet med styrmodellen är att kommunens vision, kommunfullmäktiges strategiska 
mål samt god ekonomisk hushållning uppnås inom kommunens samtliga verksamheter, inklusive 
bolagen. Med hjälp av kommunens styrmodell förtydligas kommungemensam grundstruktur med 
tillhörande arbetsformer avseende mål-, verksamhets- och ekonomistyrning samt uppföljning av 
kommunen och dess verksamheter. 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges strategiska mål och en förändrad målbild som beslutats av 
kommunfullmäktige i november 2022 behöver nuvarande styrmodell revideras. Ändringar i 
förhållande till nuvarande styrmodell beskrivs nedan i ärendebeskrivningen. Förutom redaktionella 
ändringar och rättelser har inaktuella arbetsprocesser ersatts med nya. Dokumentet har även lagts in i 
nuvarande gällande grafiska profilen. Därför har vissa bilder ersatts med nya. 

Tjänsteskrivelsen har två bilagor med förslaget till reviderad styrmodell. I bilagan ”Förslag till 
reviderad styrmodell för Nykvarns kommun, med ändringar” syns alla föreslagna ändringar - 
gulmarkeringar innebär delar som lagts till, överstrykning är delar som tas bort. Bilagan ”Förslag till 
reviderad styrmodell för Nykvarns kommun” presenterar förslaget med alla ändringar genomförda. 

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

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-11-01 - Revidering av styrmodell för Nykvarns kommun 
Förslag till reviderad styrmodell för Nykvarns kommun 
Förslag till reviderad styrmodell för Nykvarns kommun, med ändringar 
Nuvarande styrmodell för Nykvarns kommun 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Samtliga nämnder 
Förvaltningen 
Nykvarns kommunkoncern AB 
AB Nykvarnsbostäder 
Revisionen 
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§ 165 
Kultur- och fritidspolitisk policy 2023-2028 
Diarienummer: KS/2022:629 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade: 

1. Kommundirektören uppdras ta fram riktlinjer för kulturområdet respektive 
verksamhetsområdet fritid, idrott och friluftsliv. Förslagen ska redovisas senast september 
2023 till ansvarig nämnd 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kultur- och fritidspolitisk policy antas 

Sammanfattning 

Kommundirektören fick i uppdrag att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program som ska 
redovisas till kommunstyrelsen.  
Kultur- och fritidspolitisk policy har tagits fram genom samverkan mellan förtroendevalda och 
berörda förvaltningar/kontor. Framtagandet av policyn har också skett i samverkan med föreningar, 
kommuninvånare och andra intressenter. 
 
Policyns inriktning specificeras i tre fokusområden: 

• Tillsammans – I dialog 
• Se saker hända – aktiv vardag 
• Möjligheter att mötas – platser för kultur och fritid 

Med förutsättningen att Kommunfullmäktige antar den kultur- och fritidspolitiska policyn ser 
förvaltningen behov att formulera två kompletterande dokument i form av verksamhetsnära 
strategier. En kulturstrategi som förtydligar kommunens arbete med konst och kultur, samt en 
fritidsstrategi med strategiska utvecklingsområden för en aktiv fritid. 

Återredovisningen av kompletterande dokument ska ske till ansvarig nämnd inom dessa 
verksamhetsområden. 

Yrkanden 

Maria Salberg (S), Mikael Kjelleros Endrell (C), Gunilla Lindstedt (NP), Mats Claesson (SD), Martin 
Enström (MP) och Lembit Vilidu (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidspolitisk policy 2023-2028 
Förslag till kultur- och fritidspolitisk policy 2023-2028 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Utbildningskontoret 

Kommunstyrelsen 
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§ 166 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag, e-förslag och 
motioner 
Diarienummer: KS/2022:61 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2022-03-10 – 
2022-09-10 godkänns. 

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

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium årligen redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte är färdigberedda. Enligt 5 kap. § 35 kommunallagen 
(2017:725) ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen 
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från 
vidare handläggning. 

Enligt riktlinjer för e-förslag och svar på motioner så ska en uppföljning av de hanterade och 
obesvarade e-förslagen redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år och har därför 
kompletterats till den befintliga motionsrapporteringen. 

Kommunfullmäktige tog beslut under 2021 om att införa e-förslag på prov istället för 
medborgarförslag, men det finns fortfarande några medborgarförslag kvar som inte har hanterats. Det 
handlar om fyra obesvarade medborgarförslag, varav samtliga planeras att tas upp för beslut under 
kommunfullmäktiges oktobersammanträde. Det finns även fyra obesvarade motioner och 15 
obesvarade e-förslag. 

Förvaltningen planerar för att samtliga aktiva medborgarförslag och motioner ska handläggas och 
presenteras för beslut under år 2022. 

Vidare har det inkommit tre nya e-förslag som godkänts under perioden 2022-03-10 – 2022-09-10. Av 
dessa har en av dem uppnått 50 röster under de tre månader som den varit aktiv på hemsidan och 
skickats till vidare hantering i kommunstyrelsen eller nämnd, de andra två samlar fortfarande röster. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade medborgarförslag, e-förslag och motioner 
Redovisning av obesvarade merborgarförslag och motioner 2022-03-10 till 2022-09-10 
Redovisning av obesvarade e-förslag 2022-03-10 till 2022-09-10 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 167 
Inträdesordning för ersättare i nämnder och styrelser 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande inträdesordning fastställs för ersättare i nämnder och styrelser: 

(S): (NP), (C) 

(NP): (S), (C) 

(C): (S), (NP) 

(MP): (S), (NP) 

(M): (SD), (L), (KD) 

(L): - 

(KD): - 

(SD): (M), (KD), (L), (NP), (S), (MP), (C) 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

Akten 
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§ 168 
Taxor och avgifter 
Diarienummer: KS/2022:532 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Taxor och avgifter för 2023 fastställs enligt följande bilagor: 
a) Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2023 
b) Avfallstaxa 2023 
c) Taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 
d) Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2023 
e) Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2023 
f) Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2023 
g) Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2023 
 

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

Sammanfattning 

Enligt budgetanvisningarna för 2023 förutsätts att justering av taxor och avgifter ska ske. 
Kommunfullmäktige ska därför innan utgången av 2022 besluta om taxor och avgifter för 2023. 

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

• Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2023 
• Avfallstaxa 2023 
• Taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 
• Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2023 
• Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2023 
• Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2023 
• Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2023 

Samt att taxor inom kultur och fritid räknas upp med 2,5 % och att taxor för bygg- och miljönämnden 
räknas upp med PKV-index. 

Yrkanden 

Tommy Rova (S), Lembit Vilidu (M), Gunilla Lindstedt (NP) och Mikael Kjelleros Endrell (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter 2023 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2023 
Avfallstaxa 2023 
Taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 
Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2023 
Protokollsutdrag VON 2022-11-14 §116 
Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2023 
Protokollsutdrag UN 2022-10-04 §86 
Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2023 
Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2023 
Protokollsutdrag BMN 2022-10-06 § 93 
Protokollsutdrag BMN 2022-10-06 § 94 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga nämnder, för kännedom 

Samtliga kontor, för kännedom 

Ekonomikontoret, för handläggning 

Samhällsutvecklings och näringslivskontoret, för handläggning 
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§ 169 
Generellt införande av hemsortering 
Diarienummer: KS/2022:546 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Anta föreslagen ändring i kommunens avfallsföreskrifter, bilaga 2, i syfte att införa generell 
Hemsortering för en- och tvåfamiljshushåll 2023. 

Sammanfattning 

I juni 2022 fattade regeringen beslut om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar (papper, 
plast, glas och metall) samt krav på införande av fastighetsnära insamling. Naturvårdsverket utarbetar 
en ersättningsmodell där kommunerna ersätts för investeringar samt driftkostnader för insamlingen. 
Ansvaret börjar gälla 2024-01-01 och fr. o m 2027 ska alla kommuner ha infört fastighetsnära 
insamling för bl. a samtliga hushåll.  

Ett centralt steg i omställningen för Sveriges kommuner är att se till att villahushåll har tillgång till 
fastighetsnära hämtning av förpackningar, något som ca 70 % av Nykvarns villahushåll redan har. För 
att få med resterande hushåll, och därmed se till att kommunen redan vid ingången av 2024 har ett 
fullt utbyggt system för villahushållen, krävs ett beslut om att Hemsortering är grundsystemet för 
avfallshämtning för villahushållen. Detta beslut görs genom att anta föreslagen omformulering av 
kommunens avfallsföreskrifter, bilaga 2. Vid ett sådant beslut kommer de resterande 1 100 hushållen 
skiftas till Hemsortering under våren 2023. 

Vid ett positivt beslut samordnas satsningen med Telge återvinning som genomför generell 
Hemsortering i Södertälje kommun våren 2023. Fördelarna med att införa generell Hemsortering 
2023 är flera, bl. a finns det tydliga synergieffekter med att samordna satsningen med Telge 
återvinning. Det är även en fördel utifrån prisbild och konkurrens på kärl när övriga kommuner i 
Sverige ska ställa om.  

Införandet innebär en investering om ca 5 mkr. Kostnaden för 2023 bedöms kunna hanteras inom 
befintlig budget och taxekollektivets positiva balans. Fr. o m 2024 kommer kommunen att få 
ersättning för investeringar samt insamling vilket kommer att påverka taxan i positiv riktning. 

För att möjliggöra förändringen under 2023 krävs ett beslut om investeringsbudget för 
avfallskollektivet om 5 mkr 2023, vilket hanteras i Kommunens investeringsbudget 2023. 

Yrkanden 

Mikael Kjelleros Endrell (C), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Martin Enström (MP), Ulf Waldekrantz 
(L), Anders Önbäck (S), Mats Claesson (SD) och Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Generellt införande av Hemsortering 
Bilaga 1 – Ändring i Föreskrifter om avfallshantering Nykvarns kommun, Bilaga 2  

Beslutet skickas till 

Akten 

Ekonomikontoret 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 

Tekniska avdelningen 

Avfallsenheten 
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§ 170 
Revidering av policy för fastigheter och lokaler 
Diarienummer: KS/2022:632 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Kommundirektörens uppdrag att ta fram ett styrdokument som konkretiserar vad som 
behöver ingå i underhållsplanen, samt hur den ska återrapporteras till kommunstyrelsen anses 
vara avslutat. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

2. Revidering av policy för fastigheter och lokaler godkänns. 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022 fick kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 
styrdokument som konkretiserar vad som behöver ingå i underhållsplanen, samt hur den ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen.2 Uppdraget lämnades i samband med en revisionsgranskning 
som lämnade rekommendation om att upprätta ett styrdokument kring att en underhållsplan måste 
antas och beslutas av kommunstyrelsen årligen. 

Förvaltningen har därför tagit fram förslag på en revidering av den befintliga policyn för fastigheter 
och lokaler som konkretiserar att en underhållsplan måste tas fram varje år och godkännas av 
kommunstyrelsen. Vidare definierar styrdokumentet att en underhållsplan ska innehålla förvaltningens 
bedömning över kommande års underhållsbehov för kommunens fastigheter. 

Yrkanden 

Peter Nyman (NP), Britt-Marie Ellis Nygren (M) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Revidering av policy för fastigheter och lokaler 
Förslag till revidering av policy för fastigheter och lokaler 
Protokollsutdrag KS 2022-06-07 § 103 

Beslutet skickas till 

Akten 

 
2 Protokollsutdrag KS 2022-06-07 § 103. 
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Fastighetsansvarig 
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§ 171 
Riktlinje för Teknisk standard 
Diarienummer: KS/2022:502 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Att anta Riktlinje för Teknisk standard 

Sammanfattning 

Riktlinje för Teknisk standard är framtagen för att utgöra ett stöd för utformning av teknisk 
infrastruktur i planprocesser samt investerings- och exploateringsprojekt. Riktlinjen ska även ligga till 
grund för kravställning gentemot aktörer som projekterar mark som innefattar, eller är beroende av 
kommunal infrastruktur. 

Yrkanden 

Ann-Christine Dantoft (S), Mikael Kjelleros Endrell (C), Niklas Hedin (NP) och Anders Önbäck (S) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Riktlinje för Teknisk standard 
Bilaga 1. Teknisk standard, antagandehandling 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kansliavdelningen 

Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 

Ekonomikontoret 
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§ 172 
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen (M) 
Diarienummer: KS/2022:652 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Peter Palmér (M) väljs till ledamot i kommunstyrelsen. 
2. Cenneth Åhlund (M) väljs till ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 173 
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden (SD) 
Diarienummer: KS/2022:653 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Nyval bordläggs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 174 
Fylnnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (SD) 
Diarienummer: KS/2022:656 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Nyval bordläggs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 175 
Fyllnadsval av ersättare i valnämnden (M) 
Diarienummer: KS/2022:657 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Lena Schulte-Austum (M) väljs till ersättare i valnämnden. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 176 
Fyllnadsval av revisor i den kommunala revisionen (M) 
Diarienummer: KS/2022:660 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Nyval bordläggs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 177 
Fyllnadsval av ersättare till Mälardalsrådet 
Diarienummer: KS/2022:677 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Nyval bordläggs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 178 
Fyllnadsval av gode män enligt fastighetsbildningslagen (1 
jordbruk/skog, 1 tätort) 
Diarienummer: KS/2022:679 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Nyval bordläggs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 179 
Fyllnadsval av ersättare i Föreningsarkivet i Södertälje och 
Nykvarn 
Diarienummer: KS/2022:682 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Roger Strandberg (M) väljs till ersättare i Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 180 
Fyllnadsval av ledamot i samverkansrådet SPF/PRO/HSO 
Diarienummer: KS/2022:686 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Britt-Marie Ellis Nygren (M) väljs till ledamot i Samverkansrådet SPF/PRO/HSO 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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§ 181 
Fyllnadsval av begravningsofficiant 
Diarienummer: KS/2022:692 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Nyval bordläggs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 
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