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Tid och plats Torsdagen den 24 maj 2018 kl.18.00-20.05 i konferenssal Qulturum 
Sländan, Nykvarns kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl.19.15-19.35 
 

Beslutande  

Ledamöter Effe Östman (M), ordförande 
Karin Wallin (NP), 1:e vice ordförande 
Barbro Eriksson (S), 2:e vice ordförande  
Bob Wållberg (NP)  
Jan Brolund (NP)  
Peter Nyman (NP)  
Malin Westergren (NP) 
Jan Linderhielm (NP) 
Thomas Wiberg (NP)  
Bengt Lindén (NP)  
Anders Roos (NP) 
Göran Nygren (M)  
Johan Hägglöf (M)  
Lembit Vilidu (M) 
Cenneth Åhlund (M) 
Peter Ohlsson (M)  
Bengt Johansson (M) Jäv § 53 
Kerstin Eriksson (C)  
Märtha Dahlberg (S)  
Jörgen Runholm (S)  
Michael Henriksson (S)  
Matilda Drol (S)  
Karl-Erik Johansson (S) 
Lillemor Garbenius-Källström (S)  
Lars-Erik Aili (L)  
Marie Martna (MP) 
Patrick Claesson (SD) 

  
Ersättare Britt-Marie Ellis Nygren (M) § 53 

Lennart Ygstedt (C) 
 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Thorbjörn Wallin (NP) 
Bertil Svenson (NP) 
Per Salberg (NP)  
Britt-Marie Ellis Nygren (M) §§ 45-52 
Peter Palmér (M) 
Sylvia Öhrn Andersson (M)  
Zelotinka Antova (M)  
Ann-Christine Dantoft (S)  
Sven Eklund  (S)  
Anders Önbäck (S)  
Maria Salberg (S) 
Anne-Marie Falk (L)  
Lennart Ygstedt (C)  
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Tjänstemän Ola Edström, kommundirektör 
Johan Wahlström, konsult Knowit §§ 45-49 
Maria Frykegård, tf kommunsekreterare 
 

Övriga  
  
Justering  

Justerare Jan Brolund (NP) och Matilda Drol (S) 
  
Tid och plats för justering Onsdagen den 30 maj klockan 16.00 på kommunhusets kansli 
  
Justerade paragrafer 45-53 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Maria Frykegård, tf kommunsekreterare 
 
Ordförande 

 

 Effe Östman (M) 
 
Justerare 

 

 Jan Brolund (NP) 
 
Justerare 

 

 Matilda Drol (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunfullmäktige  

    

Sammanträdesdatum  2018-05-24  

    

Paragrafnummer  45-53  

    

Beslutade föreskrifter    

    

Datum då anslaget sätts upp  2018-05-31  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2018-05-31--2018-06-21  

    

Datum då anslaget tas ned  2018-06-25  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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Innehållsförteckning 
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§ 45 

Inledning samt val av justerare 

Ordförande Effe Östman (M) hälsar välkommen och förklarar dagens kommunfullmäktige-
sammanträde för öppnat.  
 
Att justera dagens protokoll jämte ordförande utses Jan Brolund (NP) och Matilda Drol (S). 
Justering kommer att ske onsdagen den 30 maj 2018 kl.16:00 på kommunhusets kansli.   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 46 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 47 

Avsägelser 

KS/2018:5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner informationen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att John Hult (SD) avsagt sig sin plats i 
kommunfullmäktige vilket bekräftas av protokoll från Länsstyrelsen Stockholm.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 48 

Val 

KS/2018:4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen om att inga nya ledamöter eller ersättare 
väljs. 

Ärendet 

Inga nya val är aktuella. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 49 

Information om dataskyddsförordningen 

KS/2017:300 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

 
Sammanfattning av GDPR-information 
Allmänna dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU 
förordning (EU 679/2016) som från och med 25 maj ersätter  personuppgiftslagen och gäller i alla 
medlemsländer. Syftet är att säkerställa individens rätt till skydd av dennes personuppgifter och 
säkerställa skydd för privatlivet samt en god personlig integritet när personuppgifter behandlas.  

Lagen ställer krav på kommunen och alla andra organisationer som behandlar personuppgifter, kraven 
är bland annat att: 

 Personuppgifter bara behandlas när det finns laglig grund och ett giltigt ändamål 
 All personuppgiftsbehandling finns registrerad 
 Personuppgifter inte behandlas längre än nödvändigt, eller för andra ändamål än de syften 

som finns 
 Skydd finns från obehörig tillgång till personuppgifter och att de inte kan förstöras eller 

spridas oavsiktligt 

De lagliga grunder som främst ska användas av kommunen är: 

 Behandling som är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller i 
myndighetsutövning 

 Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse 
 Behandling som är nödvändig för att fullgöra avtal tecknat med personen 
 Samtycke finns till behandlingen (främst publicering på webb av t.ex. namn eller bild) 

Viktiga roller och ansvar för kommunens personuppgiftsbehandling finns definierade i lagen.  

Personuppgiftsansvarig är i kommunen den nämnd eller kommunstyrelsen som ansvarar för 
respektive verksamhet.  

Dataskyddsombud som ansvarar för processer, rutiner och inte minst granskning av kommunens 
personuppgiftsbehandling finns utsedd. Denna roll kan jämföras med en revisors. Nykvarns 
dataskyddsombud heter Ulrica Mellergård och börjar sin anställning den 1 juni. 

Personuppgiftsbiträden är system- och tjänsteleverantörer som på kommunens uppdrag behandlar 
personuppgifter t.ex. i olika system. Med dessa ska personuppgiftsbiträdesavtal finnas.  
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Läget i Nykvarn den 24 maj 
Kommunen ligger bra till. Mycket är klart, även om en del arbete återstår. Något som är viktigt att 
komma ihåg är också att frågor om personuppgiftsbehandling blir en löpande aktivitet som ska finnas 
med i kommunens årshjul. Policys för personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet finns 
framtagna och kommer upp på nästa KS/KF. 

Riktlinjer, rutiner och informationsmaterial tas fram löpande och det viktigaste finns klart. Publicering 
av information till både anställda och medborgare finns planerad från nu och framåt.  

 __________________  

 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 50 

Instruktion för Digitaliseringsutskott 

KS/2018:225 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Instruktion för Digitaliseringsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade efter en översyn om förändringar i den politiska 
organisationen, § 24 den 2017-04-20. I beslutet ingick att inrätta två utskott till 
kommunstyrelsen; dels ett Digitaliseringsutskott och dels ett Kultur- och fritidsutskott. 
 
Förvaltningen fick uppdraget att ta fram förslag på instruktion till respektive utskott. Förslaget har 
stämts av med Digitaliseringsutskottet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-08, § 77  
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-16  
Instruktion för Digitaliseringsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Instruktion för 
Digitaliseringsutskottet. 

Yrkanden 

Cenneth Åhlund (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  

 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Kansliavdelningen 
Revisorerna 
Digitaliseringsutskottet 
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§ 51 

Instruktion för Kultur- och fritidsutskott 

KS/2018:226 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Instruktion för Kultur- och fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade efter en översyn om förändringar i den politiska 
organisationen, § 24 den 2017-04-20. I beslutet ingick att inrätta två utskott till 
kommunstyrelsen; dels ett Digitaliseringsutskott och dels ett Kultur- och fritidsutskott. 
 
Förvaltningen fick uppdraget att ta fram förslag på instruktion till respektive utskott. Förslaget har 
stämts av med Kultur- och fritidsutskottet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-08, § 78 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-16  
Instruktion för Kultur- och fritidsutskottet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Instruktion för Kultur- och 
fritidsutskottet. 

Yrkanden 

Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S) för socialdemokaterna, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Lembit Vilidu (M) för moderaterna, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Kansliavdelningen 
Revisorerna 
Kultur- och fritidsutskottet 
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§ 52 

Årsredovisning 2017 Södertörns brandförsvarsförbund 

KS/2018:193 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i 
Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning enligt 
revisorernas tillstyrkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna för Södertörns brandförsvarsförbund har granskat förbundets verksamhet för 
2017 och lämnat sin revisionsberättelse 2018-03-19. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser utan är av formell karaktär. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-08, § 80  
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-03-29 

Årsredovisning 2017 för Södertörns brandförsvarsförbund 

Protokoll – Södertörns brandförsvarsförbund 2018-03-16 

Revisionsberättelse för 2017 med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att förbundsdirektionen och 
de enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
2017 års förvaltning enligt revisorernas tillstyrkan. 

Yrkanden 

Göran Nygren (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

Märtha Dahlberg (S) bifall kommunstyrelsens förslag till beslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Bygg- och miljönämnden 
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§ 53 

Detaljplan för Nykvarn 1:509 m.fl (Lillhaga förskola) 

KS/2017:62 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Nykvarn 1:509 m.fl (Lillhaga förskola). 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att utvidga Lillhaga förskolas område genom att skapa mer 
kvartersmark för skola och förskola. Mer utrymme behövs när förskolan byggs ut för att kunna ta 
emot fler barn. För att skapa flexibilitet för framtiden tillåts både skola och förskola på 
kvartersmarken. Samtidigt sparas en remsa med parkmark så att det även i fortsättningen kan gå 
en gång- och cykelväg förbi förskolan. Denna ska asfalteras och förses med belysning. 
Planområdet består idag av Lillhaga förskola samt ett parkstråk och bostadsfastigheten Räfflan 4. 
Lillhaga förskola används inte av utbildningsavdelningen eftersom förskolan ska rivas och 
förskoleavdelningarna tillfälligt har flyttat till Furuborgskolan i väntan på att den nya Lillhaga 
förskola ska stå klar. All mark inom planområdet ägs av Nykvarns kommun. 
Fastigheten Räfflan 4 omfattas av tomtindelningsbestämmelser från 1981. I och med antagandet 
av detaljplanen upphör denna bestämmelse för Räfflan 4 men tomtindelningsbestämmelsen 
fortsätter att gälla för fastigheterna Räfflan 1-3 då dessa inte omfattas av denna detaljplan. 
Detaljplanen innebär att mer utrymme skapas för kommunens förskolor och anses därför ligga i 
linje med Översiktsplan 2014. Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) med dess lydelse från 2 januari 2015. 
Detaljplanen har varit på granskning mellan 2017-10-18 och 2017-11-17 samt 2018-03-12 och 
2018-04-02. Sammanlagt inkom 18 yttranden under granskningen, varav sex yttrade sig under 
båda granskningsperioderna. 
En behovsbedömning har utförts av kommunen. Kommunens bedömning är att ett genomförande av 
detaljplanen som helhet inte innebär någon betydande miljöpåverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planarbetet bekostas av kommunen. Plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunens 
planenhet och fastighetsansvarig. 
 
Driftbudget 

Driftkostnaderna för kommunens skolor och förskolor samt kommunens fastigheter kommer att 
öka om detaljplanen genomförs. 
 
Investeringsbudget 

Framtagandet av detaljplanen innebär en investeringskostnad för kommunen. Genomförandet av 
detaljplanen innebär en investeringskostnad för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-08, § 88 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-16 
Plankarta reviderad 2017-09-19 
Plan- och genomförandebeskrivning reviderad 2018-04-16 
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Granskningsutlåtande 2018-04-15 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Nykvarn 1:509 
m.fl (Lillhaga förskola). 

Yrkanden 

Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 

Jäv 

Bengt Johansson (M) anmäler jäv och ersätts av Britt-Marie Ellis Nygren (M). 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Ekonomichef 
Planarkitekt 
 


