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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-12  

Tid och plats  

2022-05-12 klockan 18:00-20:40 i Sländan 

Beslutande ledamöter 

Cenneth Åhlund (M) ordförande, Karin Wallin (NP) 1:e vice ordförande, Barbro Eriksson (S) 2:e vice 
ordförande, Gunilla Lindstedt (NP), Jan Brolund (NP), Sofia Cedergren (NP), Peter Nyman (NP), 
Mervi Ulvbane (NP), Bertil Svenson (NP), Sanna Jensen Kangas (NP) ersätter Malin Westergren 
(NP), Bengt Lindén ersätter Leif Zetterberg (NP), Johan Hägglöf (M), Britt-Marie Ellis Nygren (M), 
Bengt Johansson (M) ersätter Peter Ohlsson § 41 – 43, Peter Ohlsson (M) § 44 – 58, Lembit Vilidu 
(M), Effe Östman (M), Patrik Grenfeldt (MP) ersätter Marie Martna (MP), Märtha Dahlberg (S), Karl-
Erik Johansson (S) ersätter Michael Henriksson (S), Maria Salberg (S), Anders Önbäck (S), Matilda 
Drol (S). Leonardo Horvat (SD), Patrik Claesson (SD) § 58, 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 

Urban Söder (NP), Per Salberg (NP), Anders Roos (NP), Bengt Johansson (M) § 44 – 58, Peter 
Palmér (M), Anders Jönsson (M), Lillemor Garbenius-Källström (S), Joana Nilsson (S), Johan 
Grenfeldt (C), Ola Berglund (C), Gunilla Lindell (L), Anneli Tikkanen-Rózsa (V) 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi 

Tid och plats för justering 

Torsdagen den 19 maj klockan 16.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§ 41- § 58  
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 __________________________________________  
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-05-12 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-05-23 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 41 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

Upprop genomförs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-05-12 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(31) 

§ 42 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Patrik Grenfeldt (MP) och Kjell Lindberg (SD) utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 
Justering sker torsdagen den 19 maj kl. 16:00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 43 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 44 
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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§ 45 
Information från valnämndens ordförande 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Valnämndens ordförande Anders Jönsson (M) informerar om arbetet inför valet i september. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 46 
Redovisning av AB Nykvarnsbostäders verksamhet 2021 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

AB Nykvarnsbostäders styrelseordförande Peter Nyman (NP) informerar om bolagets verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 47 
Enkla frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga enkla frågor har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 48 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga motioner har lämnats in till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 49 
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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§ 50 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för NKK och 
NYBO 
Diarienummer: KS/2021:649 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Fastställer bolagspolicy för Nykvarns kommun samt bolagsordningar och ägardirektiv för 
Nykvarns kommunkoncern AB och AB Nykvarns bostäder. 

Sammanfattning 

Ärendet avser förvaltningens förslag på revideringar av styrdokument inom kommunens 
bolagskoncern utifrån kommunfullmäktiges beslut. 

Förvaltningen föreslår kommunsstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa 
reviderade styrdokument inom kommunens bolagskoncern: 

− Bolagspolicy för Nykvarns kommun 
− Bolagsordning för Nykvarns kommunkoncern AB  
− Bolagsordning för AB Nykvarns bostäder  
− Ägardirektiv för Nykvarns kommunkoncern AB  
− Ägardirektiv för AB Nykvarns bostäder  

Förslag till beslut 

Lembit Vilidu (M) och Karl-Erik Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-03-09 

VD-rapport – Förslag på revideringar av styrdokument inom kommunens bolagskoncern 

Bolagspolicy för Nykvarns kommun 

Bolagsordning för Nykvarns kommunkoncern AB  

Bolagsordning för AB Nykvarns bostäder  

Ägardirektiv för Nykvarns kommunkoncern AB  
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Ägardirektiv för AB Nykvarns bostäder  

Styrelsen för AB Nykvarnsbostäders remissvar på uppdaterade styrdokument 

KS/2021:129-Protokollsutdrag § 37 KF 2021-04-08 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nykvarns kommunkoncern AB  
AB Nykvarns bostäder  
Kommunens revision 
Samtliga nämnder 
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§ 51 
Utveckling av arbetet med trygghet och brottsförebyggande 
Diarienummer: KS/2021:644 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att integrera medborgardialog som en del i kommunens 
arbete med trygghet, samt att planering och uppföljning av arbete med trygghet integreras i 
kommunens styrmodell och ska återkomma med en plan till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

2. Arbetsgruppen Trygg i Nykvarn avvecklas och dess funktion integreras i strukturen för 
medborgardialoger istället. 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022 fick kommundirektören i uppdrag att se över 
arbetsgruppen Trygg i Nykvarns funktion, samt hur planering och uppföljning av trygghetsarbetet kan 
integreras i kommunens styrmodell. 

Kommunens arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor utgår idag huvudsakligen 
ifrån säkerhetsavdelningen, som består av en säkerhetschef som arbetar samverkande med andra 
kontor och myndigheter inom krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, intern säkerhet och 
brottsförebyggande arbete. 

Trygg i Nykvarn är en arbetsgrupp utan beslutsmandat som inrättades februari 2005. Arbetsgruppen 
har en programförklaring som anger att den bland annat ska arbeta med att sprida information om 
kommunens arbete med trygghetsfrågor. Detta dokument har dock inte reviderats på länge och deras 
uppdrag är mer otydligt idag. 

Medborgardialog är en samverkansform som skulle kunna integreras i kommunens befintliga 
styrmodell. Den syftar till att skapa möjlighet till inflytande och delaktighet för medborgare i det 
lokala samhällets utveckling. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2006 arbetat med att 
ge kommuner stöd i arbete med medborgardialoger. 

Därför föreslår förvaltningen att kommundirektören får i uppdrag att integrera medborgardialog som 
en del i kommunens styrmodell och komma med förslag på uppdatering av relevanta styrdokument, 
samt vid behov framtagande av nya, samt att Trygg i Nykvarn avvecklas och dess funktion integreras i 
strukturen för medborgardialoger istället. 

Förslag till beslut 

Jan Brolund (NP) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Utveckling av arbetet med trygghet och brottsförebyggande 

Beslutet skickas till 

Akten 

Säkerhetsavdelningen 
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§ 52 
Återrapportering av e-förslag och motioner 
Diarienummer: KS/2022:61 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2021-09-30 - 
2022-03-10 godkänns. 

2. Svarstiden för de två medborgarförslag som inte har hanterats inom ett år förlängs till och 
med 31 december 2022. 

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. 

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 två av dessa inte har behandlats inom ett år. Det 
finns även tre obesvarade motioner från 2021. 

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

Vidare har det inkommit 23 e-förslag. Av dessa har 10 uppnått 50 röster under sina tre månader som 
aktiva på hemsidan och skickats till vidare hantering i nämnderna eller kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Mervi Ulvbane (NP) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade medborgarförslag, e-förslag och motioner, samt 
begäran om förlängd svarstid 
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Redovisning av obesvarade merborgarförslag och motioner 2021-09-30 - 2022-03-10 

Redovisning av e-förslag 2021-09-30 - 2022-03-10 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 53 
Uppföljning och utvärdering av kommunstyrelsens båda 
utskott 
Diarienummer: KS/2021:293 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Återrapportering av uppföljning av utskotten godkänns. 
2. Uppdraget som kommundirektören fick om att följa upp kommunstyrelsens utskott (2021-06-

10, §115) anses därmed avslutat. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Kultur- och fritidsutskottet upphävs till nästkommande mandatperiod. 
4. Digitaliseringsutskottet upphävs till nästkommande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Kommundirektören fick på kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021 i uppdrag att följa upp och 
utvärdera digitaliseringsutskottet och kultur- och fritidsutskottet. Detta har resulterat i en utredning 
som kommit fram till följande slutsatser: 

• Att det finns disparens mellan utskottens uppdrag, som beskriver aktiva och drivande 
instanser, och deras förutsättningar, där det saknas mandat och verktyg för att fullfölja 
uppdragen. 

• Att båda utskotten haft en del inställda möten under 2020 och 2021. Där Covid-19 pandemin 
varit faktorn för digitaliseringsutskottets inställda sammanträden under 2020, medan 
resterande inställda möten för båda utskotten har skett för att de inte sett behov av att hålla 
alla möten för året. 

• Att den stora majoriteten av ärenden har varit rena informationsärenden. 
• Att utskotten bör avvecklas eller revideras. 

Återrapporteringen av uppföljningen och utvärderingen av utskotten föreslås godkännas, och samt 
uppdraget som kommundirektören fick för att följa upp kommunstyrelsens utskott anses vara 
avslutat. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av utskotten 



 
PROTOKOLL 

2022-05-12 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 21(31) 

Rapport - Uppföljning av kommunstyrelsens utskott 

Bilaga 1 - Tabeller och data för uppföljning av utskotten 

Protokollsutdrag KS 2021-06-10 §115 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 54 
Utredning om gemensam överförmyndarnämnd 
Diarienummer: KS/2021:456 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Utredning om gemensam överförmyndarnämnd godkänns. 
2. Kommundirektörens uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en gemensam 

överförmyndarnämnd med Södertälje kommun anses avslutat. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Under förutsättningar av Södertäljes bifall till att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd, 
får kommundirektören i uppdrag att tillsammans med Södertälje revidera den befintliga 
överenskommelsen för att även innefatta en gemensam nämnd. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på gemensamt reglemente och 
delegationsordning inför kommande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog på sitt sammanträde i september 2021 beslut om att utreda möjligheterna för 
en gemensam överförmyndarnämnd med Södertälje kommun. En utredning har gjorts som har utgått 
ifrån relevanta lagtexter, statliga utredningar inom området, en omvärldsbevakning över närområdet, 
kommunernas styrande dokument, samt intervjuer med överförmyndarna i Nykvarn och ordföranden 
i Södertäljes överförmyndarnämnd. 

Utredningen konstaterar att det idag finns goda förutsättningar för att inrätta en gemensam nämnd 
mellan Nykvarn och Södertälje, speciellt då den konkreta verksamheten redan ligger i Södertälje 
kommun genom överenskommelse sedan 2021. För att inrätta nämnden behövs ett reglemente, en 
delegationsordning, en överenskommelse och val av ledamöter från båda kommunerna. Framtagandet 
av dessa bedöms inte kräva stora revideringar av befintliga dokument. 

En risk som utredningen identifierat är att beslutsgången skulle kunna bli längre vid övergången från 
en enskild överförmyndare till en gemensam nämnd, men instansen blir å andra sidan mindre skör 
med fler ledamöter som delar på ansvaret. Där den blandade uppsättningen med förtroendevalda som 
har olika kompetenser och erfarenheter även skapar bättre förutsättningar för ökad rättsäkerhet i 
myndighetsutövningen. 

Just överförmyndarverksamheten är hårt lagstadgad och ger i sin natur mindre utrymme för politisk 
vilja. Även omvärldsbevakningen som utredningen gjort pekar ut att just överförmyndarverksamhet är 
den näst vanligaste samverkansformen för gemensamma nämnder. 

Därför bedömer utredningen att fördelarna med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd 
mellan Nykvarns kommun och Södertälje kommun överväger nackdelarna. 
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Förslag till beslut 

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Utredning om gemensam överförmyndarnämnd 

Rapport om gemensam överförmyndarnämnd 

Bilaga 1 - Stockholmskommunernas överförmyndarstruktur 

Protokollsutdrag Nykvarns kommunstyrelse 2021-09-14, §151 

Protokollsutdrag Södertälje kommuns överförmyndarnämnd 2022-04-11, § 16 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nykvarns överförmyndare 

Södertäljes kommunstyrelse 

Södertäljes överförmyndarnämnd 

Överförmyndarenheten i Södertälje 
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§ 55 
Revidering av skolskjutsreglemente 
Diarienummer: KS/2022:148 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Reviderat Reglemente för skolskjuts antas. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret föreslår att reglemente för skolskjuts kompletteras för att täcka in de fall då 
gymnasieelever behöver ansöka om rätt till ersättning för ”självskjutsning” med egen bil. Detta när det 
inte är möjligt för eleven att på regelbunden basis ta sig mellan hem och skola med kollektiva 
färdmedel. 
 
Med ett tillägg och blanketter för ansökan om rätt till ersättning för självskjutsning samt redovisning 
av resor med egen bil, så kan utbildningskontoret hantera bedömning av rätt till, och utbetalning av 
kontant ersättning till berörda elever (eller vårdnadshavare när eleven är under 18 år) inom ramen för 
nuvarande hantering av resebidrag.  

Antalet elever som kan komma att vara berättigade till ersättning för självskjutsning bedöms som 
ytterst få per år.  

Den maximala ersättningen för självskjutsning för ett läsår skulle kunna uppgå till 14 490 kr/elev, 
utifrån befintligt regelverk i socialförsäkringsbalken. Det innebär sålunda inte någon större ökad 
kostnad för utbildningskontoret.  

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S), Mats Claesson (SD), Lembit Vilidu (M) och Lennart 
Ygstedt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av Reglemente för skolskjuts, 2022-03-16 

Reglemente för skolskjuts, nytt förslag till revidering 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-04-19 (kommer att direktjusteras) 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden - UN §27 Revidering av Reglemente för skolskjuts 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämnden 
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§ 56 
Vårändringsbudget - revidering av drifts och 
investeringsbudget för 2022 
Diarienummer: KS/2022:244 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-05 om Mål och Budgetramar för 2022 revideras med de 
föreslagna förändringar som beskrivs i detta ärende. 

2. Revideringen av ramar 2022 med 16,9 Mkr finansieras genom ökade skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

Sammanfattning 

Budgeten för 2022 är underfinansierad inom finansnettot med anledning av ökade försäkringspremier 
och uteblivna ränteintäkter från AB Nykvarnsbostäder 

Övriga verksamhetskostnader som kräver utökad finansiering finns inom hela organisationen, men 
främst inom Utbildningsnämnden, som bland annat estimerar ökade volymer med anledning av den 
stora inflyttningen till kommunen. 3,2 mkr föreslås för ökade kostnader inom förskola för hösten 
2022 och en volymreserv om 3 mkr. 

Lokalfrågan är viktig i en växande kommun och för att åstadkomma en mer effektiv genomlysning 
föreslås en kompensation om 1 mkr. 

En generell inflationskompensation, med anledning av det rådande världsläget, förslås om 1,7 mkr. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) och Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
  
Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringsyrkande: 
 

• ”När det gäller punkten Volymreserv är bra att majoriteten tar höjd för framtida inflyttade 
barn och avsätt pengar för volym ökningar 3 mkr men vi socialdemokrater anser att det finns 
behov hos de barn som redan finns i vår kommun så vi föreslår att 800 000 kr redan nu tas 
från volymreserven för att finansierar Lovskola med 400 000 kr och Feriearbeten för ca 40 
ungdomar i kommunal regi men 400 000 kr. Vi vill också att kommunen startar upp 
Läxläsning hösten 2022 med 200 000 kr. (Statliga pengar.)” 

  
Eva Wikenholm (V) och Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall till Märtha Dahlbergs (S) ändringsyrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt 
ändringsyrkandet från Märtha Dahlberg (S) och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
Votering begärs. 
Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för att bifalla ändringsyrkandet från Märtha Dahlberg (S) 
  
Kommunfullmäktige beslutar med 22 ja-röster mot 8 nej-röster och en frånvarande att 
kommunstyrelsens förslag till beslut bifalles (se voteringslista 1) 
 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Vårändringsbudget – revidering av budget inklusive investeringsbudget för 2022 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
 

Voteringslista 1 

Cenneth Åhlund (M), ordförande JA 

Karin Wallin (NP), 1 vice ordförande JA 

Barbro Eriksson (S), 2 vice ordförande NEJ 

Gunilla Lindstedt (NP) JA 

Jan Brolund (NP) JA 

Sofia Cedergren (NP) JA 

Peter Nyman (NP) JA 

Mervi Ulvbane (NP) JA 

Bertil Svenson (NP) JA 

Sanna Jensen Kangas (NP) JA 

Bengt Lindén (NP) JA 
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Johan Hägglöf (M) JA 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) JA 

Peter Ohlsson (M) JA 

Vilidu Lembit (M) JA 

Effe Östman (M) JA 

Patrik Grenfeldt (MP) JA 

Märtha Dahlberg (S) NEJ 

Karl-Erik Johansson (S) NEJ 

Maria Salberg (S) NEJ 

Anders Önbäck (S) NEJ 

Matilda Drol (S) NEJ 

Leonardo Horvat (SD) JA 

Vakant (SD) - 

Kjell Lindberg (SD) JA 

Kent Jansson (SD) JA 

Mats Claesson (SD) JA 

Lennart Ygstedt (C) JA 

Kerstin Eriksson (C) JA 

Anne-Marie Falk (L) NEJ 

Eva Wikenholm (V) NEJ 
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§ 57 
Svar på motion om Nykvarns kommuns beredskap med att 
möta klimatförändringen 
Diarienummer: KS/2022:95 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motion om Nykvarns kommuns beredskap med att möta klimatförändringen anses besvarad. 

Sammanfattning 

Eva Wikenholm (V) inkom på kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021 med en motion 
om Nykvarns kommuns beredskap med att möta klimatförändringen. Motionären yrkar på att 
Nykvarns kommun ska utreda vilken beredskap kommunen har för att möta översvämningar i 
samband med kraftiga regnoväder, vilket involverar vilka områden och fastigheter som ligger i 
riskzonen vid stora regnmängder. Utredningen ska även titta på vilka åtgärder som behövs för att 
förbättra beredskapen. Den ska även utföras av experter inom området. 

Kommunen använder sig idag av underlag om ras, skred och erosion som sammanställts från flera 
statliga myndigheter, vilket involverar: Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges meterologiska och hydrologiska institut, 
Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket. Detta kompletteras 
med det regionala underlaget som länsstyrelsen i Stockholm tillhandahåller. 

Vidare anger lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser att 
kommunen ska ha en analys av risker och sårbarheter, vilket ska revideras en gång per mandatperiod. 
Det ingår i säkerhetsavdelningens verksamhetsplanering för 2022 att titta mer på skyfall och 
eventuella åtgärder, samt dess konsekvenser. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Svar på motion om Nykvarns kommuns beredskap med att möta 

Motion angående Nykvarns kommuns beredskap med att möta klimatförändringen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 58 
Avsägelser 
Diarienummer:  

Ärendebeskrivning 

Inga avsägelser har lämnats in till dagens sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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