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Tid och plats Torsdagen den 8 februari kl.18.00-20.10 i konferenssal Qulturum 
Sländan, Nykvarns kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl.19.00-19.30 
 

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) 
Malin Westergren (NP) 
Jan Linderhielm (NP) 
Thomas Wiberg (NP) 
Bengt Lindén (NP) 
Göran Nygren (M) 
Lembit Vilidu (M) 
Cenneth Åhlund (M) 
Peter Ohlsson (M) §§ 1-7 
Bengt Johansson (M) 
Kerstin Eriksson (C) 
Märtha Dahlberg (S) 
Jörgen Runholm (S) 
Michael Henriksson (S) 
Matilda Drol (S)  
Lillemor Garbenius-Källström (S) 
Lars-Erik Aili (L) 
Marie Martna (MP) 
Patrick Claesson (SD) 

  
Ersättare Leif Zetterberg (NP) 

Bertil Svensson (NP) 
Britt-Marie Ellis Nygren (M) §§ 1-7 
Peter Palmér (M) §§ 8-14 
Sylvia Öhrn Andersson (M) §§ 8-14 
Lennart Ygstedt (C) 
Kerstin Eriksson (C) 
Sven Eklund  (S) 
 

Övriga närvarande  

Ersättare  
Thorbjörn Wallin (NP) §§ 8-14 
Peter Palmér (M) §§ 1-7 
Sylvia Öhrn Andersson (M) §§ 1-7 
Zelotinka Antova (M) 
Maria Salberg (S) 
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Ersättare forts Anne-Marie Falk (L) 
Gunilla Lindell (L) 
      

Tjänstemän Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare 
Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef §§ 1-8 
Sofia Aldestorm, kommunikatör 
 
 

Övriga Johan Häggkvist, Cornelia Böttiger, Carl Wangel från Gullers Grupp       
§§ 1-8 
Anders Jönsson, valnämndens ordförande 
Kersti Heintz, förslagsställare § 8 
Gull-Britt Lundén, förslagsställare § 8 

  
Justering  

Justerare Bengt Lindén (NP) och Jörgen Runholm (S) 
  
Tid och plats för justering Måndagen den 12 februari kl 14.00 på kommunhusets kansli 
  
Justerade paragrafer 1-15 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Mikael Kjelleros Endrell 
 
Ordförande 

 

 Effe Östman (M) 
 
Justerare 

 

 Bengt Lindén (NP) 
 
Justerare 

 

 Jörgen Runholm (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunfullmäktige  

    

Sammanträdesdatum  2018-02-08  

    

Paragrafnummer  1-15  

    

Beslutade föreskrifter  Maxtaxa för förskola och fritidshem för perioden  

2018-01-01—2018-12-31 KS/2017:439 

 

    

Datum då anslaget sätts upp  2018-02-13  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2018-02-13--2018-03-06  

    

Datum då anslaget tas ned  2018-03-07  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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Innehållsförteckning 
 

Ärende       Sida 

 
§ 1 Inledning samt val av justerare ............................................................................................... 5 

§ 2 Fastställande av dagordning .................................................................................................. 6 
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§ 5 Presentation av vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2017 ............................................ 9 
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§ 8 Medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn och Sundsvik Strand - 
Södertälje ....................................................................................................................................15 

§ 9 Svar på interpellation, ställd till Bob Wållberg (NP), om vad majoriteten avser att 
göra under 2018 för att implementera ”Handlingsplan om barns rättigheter och 
barnkonventionen 2018” och vad man vill prioritera och budgetera för detta? ställd av 
Jörgen Runholm (S) ....................................................................................................................16 

§ 10 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag år 2017 .................................17 

§ 11 Maxtaxa för förskola och fritidshem för perioden 2018-01-01—2018-12-31 .........................21 

§ 12 Utökat anslag för bygg- och miljönämndens verksamhet inför 2018 ....................................23 

§ 13 Detaljplan för del av Långdal 1:6 m. fl. (Åsvägen) - Antagande ...........................................25 

§ 14 Begäran om anslag för åtgärder vid Herrgården ..................................................................27 

§ 15 Anmälan av ny interpellation................................................................................................29 
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§ 1 

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 Bengt Lindén (NP)och Jörgen 
Runholm (S). Justering kommer att ske måndagen den 12 februari 2018, kl.14.00 på 
kommunhusets kansli.   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 3 

Avsägelser 

KS/2018:5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna. 

Ärendet 

Öystein Johannessen (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
 
Thomas Lindstedt (NP) avsäger sig uppdraget som ordförande i arvodesberedningen. 
 
Claudia de Palmér (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Chefssekreteraren 
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§ 4 

Val 

KS/2018:4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Välja Leif Zetterberg (NP) till ny ordförande för arvodesberedningen, samt 
2. Välja Claudia de Palmér (M) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter Öystein 

Johannessen (M). 

Ärendet 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja 
1. Leif Zetterberg (NP) som ny ordförande i arvodesberedningen, samt 
2. Claudia de Palmér (M) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 

 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
De valda 
Chefssekreteraren 
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§ 5 

Presentation av vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2017 

KS/2017:546 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Ohlsson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden presenterar vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet under 2017. 
 
Vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare 2017 
 
Ohlsson, Peter. ordf,  (M) 

Svenson, Bertil. 1:e v ordf, (NP) 

Drol, Matilda. 2:e v ordf,  (S) 

Johannessen Quiding, Öystein. led, (M) 

Johansson, Eva. led,  (S) 

Linderhielm, Jan. ers,  (NP) 

Medina de Palmér, Claudia. ers,  (M) 

Svinhufvud, Kristina. ers,  (C) 

Lindskog, Ingrid. ers,  (S) 

Kammelid, Inga. ers,  (L) 

Äldre 
Händelser som påverkar verksamheten för vård- och omsorgsnämnden är att kommunen växer och 
det genererar volymökningar och därmed ökade kostnader. Nykvarn har den största tillväxten av äldre 
i länet vilket ökar behovet av fler platser inom äldreomsorgen. 
 
Missbruk/ barn och familj 
För verksamheten för missbruk och barn och familj innebar 2017 en ökad kostnad på 10,7 miljoner 
kronor.  
Under 2017 har verksamheten präglats av en organisationsöversyn i syfte att bli mer tydlig och 
effektiv. Verksamheten har gjort en del åtgärder för att förbättra och effektivisera genom egna 
utförarverksamheter : 

1. Gruppboenden till psykiatriboende 
2. Missbruk, boende 
3. Öppenvårdsbehandling 
4. Familjehemsbehandling 

 
Integration: 
Under 2017 blir integration en egen organisation i ordinarie verksamhet. 

https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=173&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=190&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=17&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=206&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=22&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=23&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=217&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=192&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=204&vk=
https://troman.nykvarn.se/troint/extern/index.asp?page=detailperson&inr=32&vk=
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 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 6 

Presentation av valnämndens verksamhet 2017 

KS/2017:557 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Jönsson, valnämndens ordförande presenterar valnämndens verksamhet 2017.  
 
Valnämndens ledamöter och ersättare 2017 
Jönsson, Anders. ordf, Nykvarn (M) 
Wallin, Thorbjörn. 1:e v ordf, Nykvarn (NP) 
Eriksson, Krister. 2:e v ordf, Nykvarn (S) 
Westergren, Malin. led, Nykvarn (NP) 
Falk, Anne-Marie. led, Nykvarn (L) 
Söderström, Jan. ers, Nykvarn (NP) 
Lindstedt, Gunilla. ers, Nykvarn (L) 
Öhrn Andersson, Sylvia. ers, Nykvarn (M) 
Eklund, Sven. ers, Nykvarn (S) 
Tornesque, Anneli. ers, Nykvarn (S) 
 
Valnämndens ansvarsområde: 
Valnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på valnämnden enligt  
vallag, folkomröstningslag, lag om kommunala folkomröstningar eller delegationsordning. 
 
Valnämnden ska informera på lämpligt sätt om den egna verksamheten till 

• - allmänheten (kommunens medlemmar) 

• - kommunfullmäktige 

• - kommunstyrelsen 

• - övriga nämnder 

• - samt övriga berörda instanser. 
 

Nämnden har sammanträtt sammanlagt 2 gånger under 2017. Valnämndens verksamhetsår 2017 har 
präglats av följande: 

• Ingen förändring gällande valdistrikten till valet 2018 men kan komma att ändras till EU-valet 
2019. 

• Mycket fokus på tillgänglighet och säkerhetsfrågor för att möta de nya lagkraven i vallagen. 

• Viss förändring bland röstningslokaler (Taxinge förskola) 

• Delegationsordning och sammanträdesplan för valnämnden. 
 
Förändringar i vallagen innebär bland annat följande: 

 Anmälan av deltagande i valet 

 Krav på samtycke till kandidatur 

 Röstmottagning 



 

 

 

 

PROTOKOLL 
2018-02-08 
 

Kommunfullmäktige 

12(29) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 Ambulerande röstmottagare 

 Obligatorisk utbildning för röstmottagare 

 Värdeneutrala lokaler 

 Förtidsröstningslokal öppen samma tider som vallokalerna på valdagen 

 Tillgänglighet och säkerhet 

 Torsdagsräkning 

 
Valnämnden har beslutat om följande vallokaler för förtidsröstningen och valdagen: 

 Qulturum Sländan (förtidsröstningslokal + valdag) 

 Taxinge förskola 

 Lugnets äldreboende (förtidsröstningslokal 6-8 september tillika vallokal på valdagen) 

 Björkestaskolans matsal  

 Lillhagaskolans matsal 

 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 7 

Vision 2035 

KS/2017:261 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta vision Nykvarn 2035 – Kom närmare. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hela 2017 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram en ny vision för kommunen med sikte 

på år 2035. Den nya visionen ska fungera som en gemensam plattform, en identitetsförklaring, som 

stärker kommunen som arbetsgivare, bostads- och upplevelseort samt som en attraktiv plats för 

företagsetableringar. Visionen ska ange hur hela Nykvarns kommun, både den kommunala 

organisationen och platsen Nykvarn, möter framtid och omvärld.  

I dialog har över 1200 personer - medborgare, företagare, medarbetare och förtroendevalda - varit 

delaktiga i att forma var Nykvarn är idag, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att lyckas. Essensen 

av vårt gemensamma arbete sammanfattas i vår nya vision: Kom närmare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den nya visionen Nykvarn 2035 blir styrande för kommunens långsiktiga arbete och kommer därför 

få konsekvenser för kommunens ekonomi.  

Driftbudget 

När kommunfullmäktige har antagit vision Nykvarn 2035 börjar arbetet med att implementera 
visionen i den kommunala verksamheten och att förankra den hos medborgare, företagare och 
föreningar. Som en del i detta arbete behöver olika informations- och marknadsföringsmaterial tas 
fram. Den nuvarande grafiska profilen med devisen ”Nykvarn – Ung, vild och vacker” behöver 
anpassas till den nya devisen ”Nykvarn – Kom närmare”. Förvaltningen kommer därför att 
återkomma med en plan för implementation av visionen. 

 

Investeringsbudget 

Visionen välkomnar nya invånare vilket medför efterfrågan på kommunala tjänster men också en 

tryggad skattebas vilket är nödvändigt i en växande kommun. Visionens tillväxtsatsning behöver 

därför kombineras med en tydlig och fast ekonomisk styrning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-01-23, § 7 
Protokollsutdrag från KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-12-20  
Vision Nykvarn 2035 – Kom närmare 
Nykvarn 2035 intervjustudie 
Skrivbordsanalys styrdokument 
Dialogsammanställning inför framtagande av vision Nykvarn 2035 
Barnperspektivet på vision Nykvarn 2035 
Visionen Nykvarn 2035 i sociala medier 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta vision Nykvarn 2035 – 
Kom närmare. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för implementation 
av visionen. Planen ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars. 

Yrkanden 

Bob Wållberg (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. 
Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Marie Martna (MP), 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  

Kommunikationsenheten 
Avdelningschefer 
Akten 
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§ 8 

Medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn och Sundsvik Strand - 

Södertälje 

KS/2017:595 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medge medborgarförslaget ”Tätare bussturer mellan Nykvarn och 
Sundsvik Strand – Södertälje. Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag anmäldes: 
 
”Tätare bussturer mellan Nykvarn och Sundsvik Strand – Södertälje. KS/2017:595 
 
Kommunfullmäktiges presidium förslag:  
Kommunfullmäktige beslutar att medge medborgarförslaget ”Tätare bussturer mellan Nykvarn och 
Sundsvik Strand – Södertälje. Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
kommunfullmäktige för beslut. 
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Trafikplanerare 
Akten 
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§ 9 

Svar på interpellation, ställd till Bob Wållberg (NP), om vad majoriteten 

avser att göra under 2018 för att implementera ”Handlingsplan om barns 

rättigheter och barnkonventionen 2018” och vad man vill prioritera och 

budgetera för detta? ställd av Jörgen Runholm (S) 

KS/2017:552 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna svaret på interpellationen (bilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 

Bob Wållberg (NP) svarar på interpellationen och Jörgen Runholm (S) svarar upp på svaret. Därefter 

debatteras frågan. 
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§ 10 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag år 2017 

KS/2017:509 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade, den 28 november 2017, att återremittera ärendet för att komplettera 

med ytterligare motioner. Kommunen har inga obesvarade motioner inom den stipulerade tiden av ett 

år. Den motion som nämndes på mötet ” Motion, Bättre verksamhet genom kommunala 

jämförelser”, anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2017. Detta på grund av att 

kommunfullmäktige ställdes in den 16 februari 2017. Motionen ska senast vara färdigberedd och 

beslutad av fullmäktige den 8 mars 2018.  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 23 ska fullmäktiges presidium årligen under hösten 

redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda. Enligt kommunallagen 6 kap. 

27 a §: Ett ärende som väckts genom medborgarförslag skall om möjligt handläggas så att ärendet kan 

avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden 

skall minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden skall 

även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket. Lag 

(2007:68). 

Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes i 

kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall 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. När det gäller ärenden som inte har 

avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är och bör även informeras om anledningen till 

att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas.  

Nedan presenteras samtliga pågående medborgarförslag. Det finns i dagsläget ett medborgarförslag 

som är obesvarat inom den stipulerande tiden av ett år.  Vad gäller motioner finns inga som inte är 

färdigberedda inom den stipulerade tiden av ett år. För att förtydliga kommer samtliga 

medborgarförslag samt motioner att redovisas nedan med datum då de senast måste redovisas till 

kommunfullmäktige. 
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Medborgarförslag som ej är färdigberedda inom den stipulerade tiden av ett år 

Medborgarförslag, Stäng av Stallbacksvägen vid korsningen Trädgårdsvägen för biltrafik. 

Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 17 november 2016. Ärendet borde varit 

färdigberett av bygg- och miljönämnden under november månad och beslutat av kommunfullmäktige 

senast den 16 november 2017. Medborgarförslaget är fortfarande under utredning. 

Övriga medborgarförslag som är under utredning och inom den stipulerade tiden ett år  

Medborgarförslag, I den nya rondellen Centrumvägen – väg 509 bygg en miniatyr av 

kampanilen ca fyra meter hög. Medborgarförslaget blev antaget av kommunfullmäktige den 9 mars 

2017 och ska vara berett och klart av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senast den 8 mars 

2018. 

Medborgarförslag, Att placera kommunens symbol med vattenhjul och sländan vid rondellen 

väg 509 och Centrumvägen. Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 23 maj 2017 

och ska vara färdigberett till kommunfullmäktige senast den 19 april 2018. 

Medborgarförslag, Utred om det finns möjlighet till egen kommunal vattentäkt inom 

kommunen. Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 23 maj 2017 och ska vara 

färdigberett till kommunfullmäktige senast den 19 april 2018. 

Medborgarförslag, Sänk hastigheten på Eldarevägen med vägbulor. Medborgarförslaget 

anmäldes på kommunfullmäktige den 23 maj 2017. Medborgarförslaget ska vara färdigberett och 

beslutas av kommunfullmäktige senast den 19 april 2018. 

Medborgarförslag, Beskrivning samt bild av blommorna i kommunens planteringar. 

Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 21 juni 2017. Medborgarförslaget ska vara 

färdigberett och beslutas av kommunfullmäktige senast den 24 maj 2018. 

Medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn-Sundsviks strand – Södertälje. 
Medborgarförslaget ska anmälas till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2018. 
 
Motioner 
Motion, Bättre verksamhet genom kommunala jämförelser (Inlämnad av Liberalerna 2016-12-
16). Motionen anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2017. Detta på grund av att 
kommunfullmäktige ställdes in i februari månad 2017. Motionen ska vara färdigberedd senast på 
kommunfullmäktige den 8 mars 2018. 
 
Motion, Huskurage (räddar liv och förebygger våld) införs som norm i kommunens 
bostadsbolag samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma (Inlämnad av 
Centerpartiet 2017-04-03). Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 20 april 2017. Motionen 
ska vara färdigberedd senast på kommunfullmäktige den 8 mars 2018. 
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Motion Laddstolpar i Nykvarns kommun (Inlämnat av Centerpartiet 2017-04-20). Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige den 23 maj 2017. Motionen ska vara färdigberedd senast på 
kommunfullmäktige den 19 april 2018. 
 
Motion, Anställ en barnombudsman på halvtid för att påbörja arbetet med handlingsplan för 
barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020 (Inlämnat av Socialdemokraterna 2017-11-
28). Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 14 december 2017. Motionen ska vara 
färdigberedd senast på kommunfullmäktige den 15 november 2018. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-01-23, § 8 
Protokollsutdrag från KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-12-29 
Protokollsutdrag KS 2017-11-28, § 212 
Medborgarförslag, Stäng av Stallbacksvägen vid korsningen Trädgårdsvägen för biltrafik. 

Medborgarförslag, I den nya rondellen Centrumvägen – väg 509 bygg en miniatyr av kampanilen ca 
fyra meter hög. 
Medborgarförslag, Att placera kommunens symbol med vattenhjul och sländan vid rondellen väg 509 
och Centrumvägen. 
Medborgarförslag, Utred om det finns möjlighet till egen kommunal vattentäkt inom kommunen. 
Medborgarförslag, Sänk hastigheten på Eldarevägen med vägbulor. 
Medborgarförslag, Beskrivning samt bild av blommorna i kommunens planteringar. 
Medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn-Sundsviks strand – Södertälje. 
Motion, Bättre verksamhet genom kommunala jämförelser. 
Motion, Huskurage (räddar liv och förebygger våld) införs som norm i kommunens bostadsbolag 
samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma. 
Motion Laddstolpar i Nykvarns kommun. 
Motion, Anställ en barnombudsman på halvtid för att påbörja arbetet med handlingsplan för barns 
rättigheter och barnkonventionen 2018-2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av 
obesvarade motioner och medborgarförslag. 

Yrkande 

Bengt Johansson (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. 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadschef 
Akten 
 
 
  



 

 

 

 

PROTOKOLL 
2018-02-08 
 

Kommunfullmäktige 

21(29) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11 

Maxtaxa för förskola och fritidshem för perioden 2018-01-01—2018-12-31 

KS/2017:439 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Nykvarns kommun antar reviderade avgiftsnivåer för maxtaxa inom 
förskola och fritidshem för perioden 1 januari – 31 december 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Avgiftsbelagd förskola och fritidshem är subventionerad av staten i form av statsbidrag. Statsbidraget 
betalas ut två gånger per år under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen, det vill 
säga tillämpar en viss högsta avgift (maxtaxa) för plats i förskola eller fritidshem. Kommunen har då 
även rätt att söka bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem. 
  
Skolverket har för perioden 1 januari – 31 december 2018 beslutat om ett inkomsttak på 46 080 
kr/månad och hushåll. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs till 1 382 kr/månad 
från 2017 års nivå på 1 362 kr. Kommunen kan därmed höja sitt inkomsttak för avgifter för förskola 
och fritidshem till samma nivå och fortfarande vara berättigad till statsbidragen vilka 2018 beräknas 
uppgå till totalt 3 450 232 kr.  

Ekonomiska konsekvenser 

Att besluta om att anta de nya avgiftsnivåerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Maxtaxan i kombination med tillhörande statsbidrag kompletterar varandra ekonomiskt. Så länge 
kommunens högsta avgiftsnivåer inte är högre än de som Skolverket beslutat är kommunen berättigad 
till bidraget. 
 
Ifall kommunen ligger kvar på en lägre avgiftsnivå än den Skolverket beslutat om behålls rätten till 
statsbidraget. Men då statsbidraget är beräknat för att kompensera enbart för nivån över maxtaxan 
kan det innebära att intäkterna blir för låga för att det ska gå att bedriva den verksamhet som krävs 
om inte ytterligare medel tillsätts från annat håll.    
 
I de fall kommunen skulle besluta om en högre taxa än Skolverkets förlorar kommunen helt rätten till 
statsbidraget och behöver kompensera detta på annat sätt. Antingen genom att öka taxan ytterligare 
eller på annat sätt finansiera ökningen.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från KS 2018-01-23, § 9 
Protokollsutdrag från KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse KS 2017-12-29  
Tjänsteskrivelse UN 2017-11-29 
Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. 2017-11-27  
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet 2017-11-30 
Stasbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2018, 
preliminärt utfall 2017-11-30 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Nykvarns kommun antar reviderade 
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem för perioden 1 januari – 31 december 2018. 

Yrkande 

Thomas Wiberg (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  

Ekonomichef 
Utbildningskontoret 
Akten 
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§ 12 

Utökat anslag för bygg- och miljönämndens verksamhet inför 2018 

KS/2017:522 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. bevilja utökad rambudget om 2 200 000 kr för bygg- och miljönämndens verksamhet år 2018 för 

att täcka kostnader för lagstadgad tillsyn, rådgivning samt administrativa kostnader som följer, 
samt  

2. medel tas ur årets resultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden kan idag inte bedriva sin verksamhet i enlighet med nämndens 
ansvarsområde då resurser saknas för att kunna bedriva tillsynsverksamhet och tillhandahålla 
rådgivning och service till den grad som plan- och bygglagen och förvaltningslagen anger. De delar 
som idag inte kan utföras pga resursbrist får heller inte finaniseras genom avgifter. För att kunna 
bedriva ett ändamålsenligt och rättssäkert arbete i enlighet med verksamhetens lagar och författningar 
är bygg-och miljönämnden i behov av en utökad budgetram om 2 200 000 kr att tilldelas 
bygglovenhetens verksamhet för rådgivning och tillsyn.   

Ekonomiska konsekvenser 

Med utökad rambudget kommer bygg- och miljönämnden ha stora möjligheter att kunna utföra de 
uppgifter som följer av nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från KS 2018-01-23, § 10 
Protokollsutdrag KSAU 2017-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse KS 2017-12-28 
Tjänsteskrivelse BMN 2017-12-08  
Tabell bygg- och miljönämndens anvarsområde 2017-12-08 
Utdrag från Boverket ur ”PBL Kunskapsbanken- Byggnadsnämndens tillsynsansvar” 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. bevilja utökad rambudget om 2 200 000 kr för bygg- och miljönämndens verksamhet år 2018 för 

att täcka kostnader för lagstadgad tillsyn, rådgivning samt administrativa kostnader som följer, 
samt  

2. medel tas ur årets resultat. 

Yrkande 

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Ekonomichef  
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Akten 
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§ 13 

Detaljplan för del av Långdal 1:6 m. fl. (Åsvägen) - Antagande 

KS/2016:20 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Långdal 1:6 m.fl. (Åsvägen). 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att befästa befintlig markanvändning och möjliggöra för nya villabostäder. 
Syftet är även att ansluta befintlig och tillkommande bebyggelse till det kommunala VA-nätet. 
 
Planområdets avgränsning är medvetet dragen för att inte inkräkta på befintligt motionsspår. Platsen 
lämpar sig enligt planförslaget för maximalt 5 nya villor om en minsta fastighetsstorlek på 1000 kvm. 
Utformningen av ny bebyggelse föreslås överensstämma med befintlig bebyggelse. 
 
Planområdet omfattar 1,8 hektar och ligger cirka 700 meter från Nykvarns järnvägsstation. Det 
omgärdas i norr, väster och öster av ett naturområde med ett motionsspår. I söder angränsar det till 
tätorten i form av villor. En gata, Åsvägen, passerar genom planområdet. 
 
Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen innebär ekonomiska kostnader för kommunen för utbyggnad av 
Åsvägen och VA-systemet. Försäljning av tomter och nya kommuninvånare innebär intäkter för 
kommunen. 

Driftbudget 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att kommunens driftkostnader ökar. 

Investeringsbudget 

Ett genomförande av detaljplanen innebär en investeringskostnad för kommunen. Att ta fram 
detaljplanen innebär också en investeringskostnad för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Protokoll KS 2018-01-23, § 13 
Protokollsutdrag KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-12-15  
Plankarta 2017-12-15 
Plan- och genomförandebeskrivning 2017-12-15 
Granskningsutlåtande 2017-12-07  
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Långdal 
1:6 m.fl. (Åsvägen). 
 
Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. 

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. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Planenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
  



 

 

 

 

PROTOKOLL 
2018-02-08 
 

Kommunfullmäktige 

27(29) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 14 

Begäran om anslag för åtgärder vid Herrgården 

KS/2017:531 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förvaltningens begäran om anslag av reinvesteringsmedel 
om 900 000 kronor för åtgärder på bron vid Herrgården. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kontroll av bron konstaterades en rörelse i stensättningen på den södra frontmurens östra del. Ca 
10 stenar bedöms vara i rörelse. Det finns inga laster direkt över dessa stenar men närliggande 
konstruktion skulle kunna påverkas vid ett eventuellt ras. Vid inspektionen konstaterades dock att 
inga stenar direkt under bron uppvisade några rörelser. Trolig orsak till skadan är att vatten som läcker 
genom rännan har lett till urspolning av mindre material mellan stenarna samt bidragit till 
frostsprängning under vinterhalvåret. 
 
Förvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att enligt framtaget åtgärdsförslag åtgärda 
uppkomna skador på den södra frontdelen av bron vid Herrgården, samt byta ut vattenrännan och 
förlänga den med ca 1 meter så att vattnet leds längre bort från konstruktionen. 
 
Förvaltningen begär 900 000 kronor i utökad investeringsram för åtgärder av uppkomna skador på 
den södra frontdelen av bron vid Herrgården. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet påverkar kommunens investeringsbudget med motsvarande summa. 

Driftbudget 

Kostnad för avskrivning beräknas öka med 18 000 kronor/år 
Framtida kapitalkostnader beräknas öka med kostnad för internränta motsvarande 1,75% av 
investeringskostnaden. 

Investeringsbudget Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-11-16 
Bilaga 1. Barnchecklista 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-01-23, § 16 
Protokollsutdrag KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-11-16 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förvaltningens begäran 
om anslag av reinvesteringsmedel om 900 000 kronor för åtgärder på bron vid Herrgården. 

 
Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att enligt framtaget åtgärdsförslag åtgärda 
uppkomna skador på den södra frontdelen av bron vid Herrgården samt byta ut vattenrännan och 
förlänga den med ca 1 meter så att vattnet leds längre bort från konstruktionen. 
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Yrkande 

Cenneth Åhlund (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Jan Brolund (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  

Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Akten 
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§ 15 

Anmälan av ny interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen medges.  

Interpellation, Webb-utsändning från Kommunfullmäktiges KS/2018:59 
 
Fullmäktiges presidium föreslår att följande förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunalrådet 
Akten 


