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 Kommunfullmäktiges protokoll 2022-06-22  

Tid och plats  

2022-06-22 klockan 18:00-19:45 i Taxinge slott, stallet  

Beslutande ledamöter 

Cenneth Åhlund (M) ordförande, Karin Wallin (NP) 1:e vice ordförande, Barbro Eriksson (S) 2:e vice 
ordförande, Gunilla Lindstedt (NP) jäv § 70 ersätts av Per Salberg (NP), Jan Brolund (NP), Sanna 
Jensen Kangas (NP) ersätter Sofia Cedergren (NP), Bengt Lindén (NP) ersätter Peter Nyman (NP), 
Mervi Ulvbane (NP), Bertil Svensson (NP), Urban Söder (NP) ersätter Malin Westergren (NP), Leif 
Zetterberg (NP) jäv § 69 ersätts av Per Salberg, Johan Hägglöf (M), Britt-Marie Ellis Nygren (M), 
Peter Ohlsson (M), Lembit Vilidu (M) jäv § 69 ersätts av Bengt Johansson (M), Effe Östman (M), 
Marie Martna (MP), Karl-Erik Johansson (S) ersätter Märtha Dahlberg (S), Michael Henriksson (S), 
Maria Salberg (S), Anders Önbäck (S), Matilda Drol (S), Patrick Claesson (SD), Kjell Lindberg (SD), 
Kent Jansson (SD), Mats Claesson (SD), Lennart Ygstedt (C), Kerstin Eriksson (C), Anne-Marie Falk 
(L), Eva Wikenholm (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Salberg (NP), Anders Roos (NP), Bengt Johansson (M), Peter Palmér (M), Anders Jönsson (M), 
Patrik Grenfeldt (MP), Lillemor Garbenius-Källström (S), Joana Nilsson (S), Ola Berglund (C), 
Yvonne Oward (L), Anneli Tikkanen-Rósza (V) 

Övriga närvarande 

Ibrahim Abdallah, Sisilya Rhawi, Daniela Fuciu, Thomas Lindstedt (NP), Håkan Wramner 

Tid och plats för justering 

2022-06-30 klockan 16:00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§ 59- § 72  
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Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Cenneth Åhlund (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Leif Zetterberg (NP) och Lennart Ygstedt (C), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-07-01 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 59 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Kommunfullmäktiges ordförande Cenneth Åhlund (M) förklarar dagens 
kommunfullmäktigesammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 60 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Leif Zetterberg (NP) och Lennart Ygstedt (C) utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 
Justering sker torsdagen den 30 juni kl. 16:00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 61 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 62 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP) informerar om ärenden som behandlats i 
kommunstyrelsen. 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 63 
Enkla frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Frågan besvaras. 

Sammanfattning 

Följande fråga har inlämnats till dagens sammanträde: 

1. Fråga från Mats Claeson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP) 
avseende bygg- och miljönämndens förslag om parkeringsavgifter. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 64 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionen remitteras för beredning. 

Sammanfattning 

Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde: 

1. Motion från Anne-Marie Falk (L) Barn med behov av särskilt stöd 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 65 
Anmälan av nya interpellationer 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga interpellationer har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 66 
Revidering av reglemente vård- och omsorg samt 
återrapportering av riktlinjer för hyresgarantin 
Diarienummer: KS/2022:56 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Vård- och omsorgsnämndens reglemente får tilläggslydelse: Vård- och omsorgsnämnden 
fullgör kommunens verksamhet beträffande kommunal hyresgaranti, under punkt 3 
Nämndens ansvarsområde. 

2. Informationen om att vård- och omsorgsnämnden beslutat om riktlinjer för hyresgarantin 
noteras. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde i mars 2022 att kommunal hyresgaranti ska 
införas i Nykvarns kommun. Som en följd av detta har vård- och omsorgsnämnden uppdragits att 
föreslå lämplig förändring i reglementet, för att nämnden ska kunna ansvara för den kommunala 
hyresgarantin. Vidare har nämnden tagit fram och beslutat om riktlinjer för hyresgarantin. 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag om ett tillägg i sitt reglemente som anger att de 
fullgör kommunens verksamhet beträffande kommunal hyresgaranti. 

Yrkanden 

Peter Ohlsson (M) och Maria Salberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Kommunal hyresgaranti 
Förslag på reglemente för vård- och omsorgsnämnden 
Riktlinjer för kommunal hyresgaranti, beslutade av vård- och omsorgsnämnden 2022-04-27 
Protokollsutdrag VON 2022-04-27, § 61 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Vård- och omsorgsnämnden 
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§ 67 
Slutrapport från demokratiberedningen 
Diarienummer: KS/2022:314 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för inrättande av insynsplatser. Förslaget 
ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut senast den 10 november 2022.  

2. Arvodesberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på uppdaterade uppdragsbeskrivningar 
för samtliga hel- och delårsarvode uppdrag. Förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige 
för beslut senast den 10 november 2022. 

3. Arvodesberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur principerna för arvodering kan 
ändras med syfte att öka möjligheterna att delta i det politiska arbetet. Förslaget ska 
överlämnas kommunfullmäktige för beslut senast den 10 november 2022. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett inrättande av en kultur- och fritidsnämnd. 
Förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut senast den 10 november 2022. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 
överlämna förslag på nämnd- samt arvodesreglementen med konsekvensändringar av punkt 1-
4. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett eventuellt inrättande av samverkansformer för 
ett ökat medborgarinflytande och samverkan med intresseorganisationer.  Förslaget ska 
överlämnas till kommunfullmäktige senast i juni 2023. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ett eventuellt avskaffande, alternativt läggas vilande, 
av Nykvarns kommunkoncern AB. Förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige senast i 
juni 2023. 

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda att dela planprocessen mellan kommunstyrelsen 
och bygg- och miljönämnden. Förslaget ska överlämnas till kommunfullmäktige senast i juni 
2023. 

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att kontinuerlig utbildning av kommunens 
förtroendevalda sker inför och under den kommande mandatperioden. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-10 § 11 att inrätta en demokratiberedning underställd 
kommunfullmäktige. Beredningen har till uppgift att belysa och lämna förslag till förändringar 
avseende förutsättningar för det politiska arbetet i Nykvarns kommun. 
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Demokratiberedningen har under mars och april haft fem sammanträden och har överlämnat en 
slutrapport med nio beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lämnas möjlighet att yttra sig över en 
fullmäktigeberednings underlag.  

Yrkanden 

Maria Salberg (S), Leif Zetterberg (NP), Anne-Marie Falk (L), Eva Wikenholm (V) , Mats Claesson 
(SD), Marie Martna (MP) och Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Demokratiberedningens slutrapport 
Demokratiberedningens slutrapport 

Beslutet skickas till 

Akten 

Demokratiberedningen 

Arvodesberedningen 

Nykvarns kommunkoncern 
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§ 68 
Delårsrapport per den sista mars 2022, Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2022:315 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna delårsrapport per den 31 mars 2022 för Nykvarn kommun. 

2. Beslutsuppföljning per den 31 mars godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt kommunens styrmodell genomförs en delårsrapport per den 31 mars. 

Prognosen för verksamheterna visar på ett överskott i prognosen om 300 tkr vilket innebär att god 
ekonomisk hushållning uppnås enligt det finansiella målet. 

Resultatet inklusive skatter och finansiella poster bedöms till 7,3 mkr. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M) och Anders Önbäck (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Nykvarns kommun delårsrapport per 31 mars 2022 

Delårsrapport Nykvarns kommun per den 31 mars 2022 

Delårsrapport per den 31 mars 2022 för Kommunstyrelsen 

Delårsbokslut per den 31 mars 2022 för Vård- och omsorgsnämnden 

Delårsbokslut per den 31 mars 2022 för Utbildningsnämnden 

Delårsbokslut per den 31 mars 2022 för Bygg- och miljönämnden 

Delårsbokslut per den 31 mars 2022 för Valnämnden 

Beslutsuppföljning per den 31 mars 2022 för Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 69 
Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 
Diarienummer: KS/2022:236 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund 
beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning enligt revisorernas tillstyrkan. 

Deltar ej i beslutet 

Leif Zetterberg (NP) och Lembit Vilidu (M) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 

Revisorerna för Södertörns brandförsvarsförbund har granskat förbundets verksamhet för 
2021 och lämnat sin revisionsberättelse 2022-03-21. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), Gunilla Lindstedt (NP), Lennart Ygstedt (C) och Kjell Lindberg (SD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-06-295-03 

Södertörns brandförsvarsförbund årsredovisning 2021 

Protokollsutdrag – Södertörns brandförsvarsförbund 2022-03-18 

Revisionsberättelse för år 2021 

Revisorernas redogörelse 

Revisionsskrivelse med rapport 

Revisionsrapport PWC 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
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Kommunens revision 
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§ 70 
Årsredovisning 2021 Kvarnkrysset AB 
Diarienummer: KS/2022:353 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Årsredovisningen för Kvarnkrysset AB noteras. 
2. Ombudet instrueras att rösta för att årsredovisningen med resultat- och balansräkning 

fastställs, att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelsen och 
verkställande ledning beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Deltar ej i beslutet 

Gunilla Lindstedt (NP) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 

Revisorerna för Kvarnkrysset AB har granskat bolagets årsredovisning för 2021 och lämnat 
sin revisionsberättelse. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen i Kvarnkrysset AB beviljas ansvarsfrihet. 
 
Bolaget redovisar ett resultat om -153 tkr.  

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), Gunilla Lindstedt (NP), Lennart Ygstedt (C) och Kjell Lindberg (SD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Kvarnkrysset AB - årsredovisning 2021 

Kvarnkrysset AB – verksamhetsberättelse 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
Kvarnkrysset AB 
NKK 
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§ 71 
Införande av fasta avgifter för planbesked 
Diarienummer: KS/2022:41 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Utredningen om införandet av maxtak till planbesked godkänns och kommundirektörens 
uppdrag anses därför vara avslutat. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

2. Revidering av taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommundirektören fick av kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att utreda möjligheten till att 
införa ett maxtak till planbesked. Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning över hur närliggande 
kommuner i stockholmsregionen har hanterat sina taxor. Utredningen visar att majoriteten av de 
kommuner som ingått i omvärldsbevakningen har använt sig av maxtak och baserat sina avgifter på 
tre kategorier av hur komplexa åtgärderna kopplade till planbeskeden är. 

Baserat på utredningen föreslår förvaltningen ett införande av fasta avgifter med samma typ av 
kategorisering som närliggande kommuner använder sig av och att kommundirektörens uppdrag anses 
vara avslutat, samt att kommunfullmäktige godkänner revidering av taxor och avgifter för 
kommunstyrelsen 2022 med de nya fasta avgifterna. 

Yrkanden 

Jan Brolund (NP), Anders Önbäck (S) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) anmäler en protokollsanteckning: 

"Vi bifaller förslaget men anser att avgiften är för dyr." 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Införande av maxtak till planbesked 
Förslag till reviderade taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022 
Omvärldsbevakning - Maxtaxa för planbesked 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Planavdelningen 

Ekonomikontoret 
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§ 72 
Avsägelser 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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