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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-21  

Tid och plats  

2022-04-21 klockan 18:00-20:27 i Qulturum Sländan, Nykvarns kommun, ajournering klockan 18:55-
19:17 samt 19:25-19:29. 

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 Svensson (NP), Sanna Jensen Kangas (NP) ersätter Malin Westergren 
(NP), Leif Zetterberg (NP), Johan Hägglöf (M), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Peter Ohlsson (M), 
Lembit Vilidu (M), Effe Östman (M), Marie Martna (MP), Märtha Dahlberg (S), Michael Henriksson 
(S), Maria Salberg (S), Anders Önbäck (S), Matilda Drol (S), Leonardo Horvat (SD), Patrick Claesson 
(SD), Kjell Lindberg (SD), Kent Jansson (SD), Mats Claesson (SD), Johan Grenfeldt (C) ersätter 
Lennart Ygstedt (C), Kerstin Eriksson (C), Anne-Marie Falk (L), Eva Wikenholm (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Lindén (NP), Bengt Johansson (M), Peter Palmér (M), Patrik Grenfeldt (MP), Karl-Erik 
Johansson (S), Lillemor Garbenius-Källström (S), Joana Nilsson (S), Ola Berglund (C), Gunilla Lindell 
(L), Yvonne Oward (L), Anneli Tikkanen-Rózsa (V) 

Övriga närvarande 

Ibrahim Abdallah nämndsekreterare, Sisilya Rhawi kanslichef, Daniela Fuciu biträdande 
kommundirektör, Håkan Tornesque lekmannarevisor. 

Tid och plats för justering 

2022-04-28 klockan 16:00 i kommunhuset. 

Justerade paragrafer 

§§ 25-40  
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Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Cenneth Åhlund (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Peter Nyman (NP),   Eva Wikenholm (V), Justerare 

  



 
PROTOKOLL 

2022-04-21 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 3(27) 

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-04-21 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-04-29 

Datum då anslaget tas ned 

2022-05-23 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 25 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

Upprop genomförs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 26 
Val av justerare 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Peter Nyman (NP) och Eva Wikenholm (V) utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 
Justering sker torsdagen den 28 april kl. 16:00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 27 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 28 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP) informerar om ärenden som behandlats i 
kommunstyrelsen samt nuvarande tillstånd angående flyktingmottagandet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 29 
Redovisning av vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande informerar om nämndens verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 30 
Enkla frågor 
Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga enkla frågor har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 31 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer: KS/2022:228, KS/2022:245 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionerna godkänns och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Följande motioner har anmälts till sammanträdet: 

- Motion från Leonardo Horvat (SD) om krav på skyddsrum för bygglov av större 
flerfamiljshus och kommersiella byggnader. 

- Motion från Leonardo Horvat (SD) om garage som skyddsrum. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 32 
Anmälan av nya interpellationer 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga interpellationer har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 33 
Miljöredovisning 2021-Uppföljning av Miljöprogram för 
Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2022:186 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna Miljöredovisningen 2021 med bilaga redovisning av delmål. 
2. Nuvarande miljöprogram inklusive delmål även ska gälla år 2023. 
3. Miljöprogrammet ”Giftfri vardag” implementeras på förskolor och skolor i syfte att få bort 

hälsovådliga kemikalier. 

Sammanfattning 

Miljöredovisningen är en årlig uppföljning av kommunens arbete med att uppnå målsättningar 
gällande fem prioriterade område från kommunens miljöprogram. 

Förvaltningen har följt upp miljöprogrammet och bedömer att måluppfyllelsen för 2021 är god och 
att arbetet med miljöfrågor inom kommunen har ökat sedan miljöprogrammets antagande. Vissa mål 
har dock dragit ut något på tiden men flera förväntas uppfyllas under år 2022. 

Kommunens antagna miljöprogram gäller år 2018-2022 och arbete med att revidera miljöprogrammet 
skulle ha påbörjats under 2022.  Arbetet med att revidera miljöprogrammet är dock ett omfattande 
arbete som har fördröjts bland annat av den pågående pandemin och bedöms kommer att påverkas av 
valet 2022 avseende möjligheten till att ha en bred och frekvent dialog med politiken och allmänheten. 

Förvaltningen har följt upp miljöprogrammet med tillhörande delmål i Miljöredovisningen 2021 och 
föreslår att den godkänns.  

Vidare föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande miljöprogram 
inklusive delmål även ska gälla år 2023 för att kommunen inte ska stå utan miljöprogram och 
miljöpolicy. 

Yrkanden 

Marie Martna (MP), Märtha Dahlberg (S), Gunilla Lindstedt (NP), Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Peter Ohlsson (M) framställer följande tilläggsyrkande: Miljöprogrammet ”Giftfri vardag” 
implementeras på förskolor och skolor i syfte att få bort hälsovådliga kemikalier. 

Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till Peter Ohlssons (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag och Peter Ohlssons (M) tilläggsyrkande bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-03-08. 
Miljöredovisning 2021: Uppföljning av Miljöprogram för Nykvarns kommun. 
Bilaga: Redovisning av delmål. 

Beslutet skickas till  

Akten 
Kommunens revision 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
NKK 
AB Nykvarnsbostäder 
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§ 34 
Förslag till taxor för Furuborghallen 
Diarienummer: KS/2022:70 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Förslag till reviderade taxor och avgifter för kategori 3 och 5 2022 gällande Furuborghallen godkänns. 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunstyrelsen fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en utredning av taxor i 
Furuborghallen. På kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2021 antogs taxor för Furuborghallen, 
med särskilda avgifter för taxorna till kategori 3 och 5, samt beslut om att ärendet skulle tas upp till 
kommunstyrelsen för nytt beslut senast i mars 2022. 

För att taxorna ska vara så ändamålsenliga som möjligt, utredde förvaltningen hur andra kommuner i 
Stockholms län har hanterat motsvarande taxor som taxorna för kategori 3 och 5 för motsvarande 
hallar och komma med förslag på taxor som är mer i linje med andra hallar i länet. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M) och Jan Brolund (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Förslag till reviderade taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022, gällande 
Furuborghallen. 
Omvärldsbevakning - Taxor för idrottshallar i Stockholm. 
Förslag till reviderade taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022, gällande Furuborghallen. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 
Utbildningskontoret 
Kommunledningskontoret 
Akten 
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§ 35 
Taxor och avgifter 2022, kostnader för trygghetslarm inom 
maxtaxan 
Diarienummer: KS/2022:76 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Reviderade taxor och avgifter för vård- och omsorg 2022, där trygghetslarm ska ingå inom maxtaxan, 
godkänns. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 6 december 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att skriva 
fram ett förslag till beslut gällande att lägga in kostnaden för trygghetslarm i maxtaxan, samt att 
undersöka hur många ärenden som berörs, vad kostnaden skulle bli, samt att se över möjligheten att 
ha en administrativ tjänst som hanterar trygghetslarmen. 

Förvaltningen har konstaterat att förslaget berör 107 individer och att de intäkter som i så fall inte 
tillfaller nämnden motsvarar 278 628 kronor på helårsbasis. Uppgiften baseras på nuvarande volym 
och kan således vara föremål ökning eller minskning beroende på ökad eller minskad efterfrågan. 
Förvaltningen bedömer att inkomstförlusten kan hanteras inom ramen för driftbudgeten. 

Därför föreslår förvaltningen att de reviderade taxorna och avgifterna för vård- och omsorg 2022, där 
trygghetslarm ska ingå inom maxtaxan, godkänns. 

Yrkanden 

Peter Ohlsson (M), Märtha Dahlberg (S), Ann-Marie Falk (L), Mats Claesson (SD), Gunilla Lindstedt 
(NP), Eva Wikenholm (V), Kerstin Eriksson (C) och Marie Martna (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Trygghetslarm inom maxtaxan 
Förslag till revidering av taxor och avgifter vård- och omsorgsnämnden 2022 
§13 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-01-10 

Beslutet skickas till 

Akten 
Författningssamlingen 
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Vård- och omsorgskontoret 
Ekonomi 
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§ 36 
Avstämningsärende: Årsuppföljning av Nykvarns kommuns 
internkontrollarbete 2021 
Diarienummer: KS/2022:113 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Samtliga nämnders och bolagets uppföljning av internkontroll 2021 samt den samlade 
bedömningen av kommunens internkontroll godkänns. 

2. Förslaget på kommungemensamma riskområden med tillhörande kommungemensamma 
risker som ska ingå i nämndernas och helägda kommunala bolagens internkontrollplaner för 
2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunsstyrelsen har följt upp sitt internkontrollarbete under 2021 samt gjort en årlig samlad analys 
av internkontrollarbetet i kommunstyrelsens verksamheter. Resultatet av detta arbete har redovisats i 
en internkontrollrapport för 2021. 

Förvaltningen bedömer att tillräckliga åtgärder vidtagits och planenligt följts upp inom ordinarie 
internkontrollprocess och nämndernas internkontrollplaner. Kommunstyrelsen har under 2021 
etablerat en god kontrollmiljö vilket har skapat förutsättningar för en väl fungerande 
internkontrollprocess. Utifrån en samlad analys av nämndernas internkontrollarbete bedöms 
kommunstyrelsens internkontroll vara tillräcklig och betryggande. 

Under 2021 har kommunstyrelsen lett riskreducerande arbete med kommungemensamma risker som 
samtliga nämnder har deltagit i. Uppföljningsresultaten visar att kommungemensamt riskreducerande 
arbete med tre kommungemensamma riskområden från 2021 upphandlingsprocess, målstyrnings- och 
uppföljningsprocess, kommunstyrelsens uppsiktsplikt har genomförts planenligt.  

Internkontrollarbete innehållande riskreducerande åtgärder inom riskområde ekonomi handlar om ett 
omfattande arbete som sträcker sig över flera planeringsperioder och behöver även fortsättningsvis 
bedrivas på kommunövergripande nivå, bland annat genom överföring av icke slutförda åtgärder och 
kontrollaktiviteter från internkontrollplan 2021. Förvaltningen bedömer att även under 2022 fokus 
inom riskområden ekonomi behöver ligga på investeringsprocessen samt att detta behöver 
kompletteras med riskreducerande arbete avseende budgetprocessen, med utgångspunkt i revisorernas 
rekommendationer.  

Nykvarnbostäders kommunicering av sin planering och uppföljning av internkontrollarbete till 
kommunstyrelsen har blivit bättre under 2021 men dock uppvisat vissa brister då bolagets 
responsivitet i kommunicering av sitt internkontrollarbete och arbete med kommungemensamma 
risker behöver förbättras. 
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Utifrån en samlad bedömning av kommunens internkontrollarbete 2021 har förvaltningen tagit fram 
ett förslag på fem kommungemensamma riskområden för 2022: 

• Ekonomi (investerings- och budgetprocessen) 
• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt (överfört från 2021) 
• Upphandlingsprocess (överfört från 2021) 
• HR-process (kunskapsöverföring) 
• Informationssäkerhet (ransomware-attacker) 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner samtliga nämndernas och bolagets uppföljning 
av internkontroll och den samlade bedömningen av kommunens internkontroll samt förvaltningens 
förslag på kommungemensamma riskområden med tillhörande kommungemensamma risker för 2022. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-03-04. 
Internkontrollplanrapport kommungemensamma risker 2021 Nykvarns kommun. 
Bilaga 1: Årsrapport Dataskydd 2021. 
Bilaga 2: Uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 2021. 
Kommungemensamma risker 2022. 
Internkontrollplanrapport 2021 Kommunstyrelsen. 
Internkontrollplanrapport 2021 Utbildningsnämnden. 
Internkontrollplan rapport 2021 Bygg- och miljönämnden. 
Internkontrollplanrapport 2021 Vård- och omsorgsnämnd. 
Bilaga till Valnämndens verksamhetsberättelse, Internkontrollrapport 2021. 
Internkontrollrapport 2021 AB Nykvarnsbostäder. 
§ 6 Internkontrollrapport 2021 AB Nykvarnsbostäder. 
Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen, Nykvarn kommun. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revision 
NKK 
Nykvarnsbostäder  
Samtliga nämnder  
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§ 37 
Årsredovisning 2021 för Nykvarns kommunkoncern AB 
Diarienummer: KS/2022:145 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Årsredovisningen för Nykvarns kommunkoncern 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. 

3. Ombudet till AB Nykvarnsbostäders bolagsstämma 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. 

Sammanfattning 

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den del av kommunal 
verksamhet som bedrivs av kommunala bolag. Nykvarns Kommunkoncern AB har överlämnat sin 
årsredovisning för 2021 för behandling av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Bolaget redovisar ett resultat för 2021 efter finansiella poster om 44 tkr. 

Yrkanden 

Lembit Vilidu (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Cenneth Åhlund (M) yrkar att beslutspunkt 2 förtydligas med att omfatta även ombudet till AB 
Nykvarns bostäders bolagsstämma. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med den förändring 
som yrkats av Cenneth Åhlund (M). 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Nykvarns kommunkoncern 2021. 
Årsredovisning för Nykvarns kommunkoncern 2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 38 
Årsredovisning 2021 för Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2022:158, KS/2022:112 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna årsredovisningen för 2021. 
2. Årets resultat för VA-verksamheten (-2.935 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat som 

balanseras i ny räkning. 
3. Årets resultat för Renhållningsverksamheten (-2.666 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade 

resultat som balanseras i ny räkning. 
4. Årets resultat reglerar kvarvarande underskottet om 855 tkr från 2019 vilket innebär att 

tidigare underskott i sin helhet är reglerat och det egna kapitalet helt återställt. 
5. Till 2022 års investeringsbudget överföra investeringsmedel om 21.133 tkr. 
6. Avsätta 4,8 mkr till resultatutjämningsreserven, RUR. 
7. Godkänna Beslutsuppföljningen per den 31 december 2021 för Nykvarns kommun. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning samt att överlämna den till 
revisorerna och till kommunfullmäktige. 

Resultatet år 2021 är +20,7 mkr. Resultatet enligt balanskravet är +19 mkr. Det kvarvarande negativa 
balanskravsresultatet från 2019 om 855 tkr regleras därmed fullt ut. Kommunens verksamheter har en 
positiv budgetavvikelse vilket är första gången sedan 2017. 

Måluppfyllelsen visar att 88 % av kommunfullmäktiges strategiska mål får omdömet god eller mycket 
god. 

Av kommunfullmäktiges tre strategiska mål för ekonomin har alla uppnåtts. 

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är verksamheten når upp till 
kommunfullmäktiges definition av begreppet god ekonomisk hushållning. 

Driftredovisningen som redovisar nämndernas budgetutfall mot tilldelade ramar/intäkter, visar ett 
budgetöverskott på 2 mkr (2021 – 5,2 mkr). 

2021 års exploateringsverksamhet redovisar realisationsvinster om 1,8 mkr. 

Resultatet innebär att föregående års kvarvarande underskott om 855 tkr regleras i sin helhet. 

Möjlighet finns att sätta av till resultatutjämningsreserven om 4,8 mkr. 

Förvaltningen har följt upp verkställande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut i 
Beslutsuppföljning per den 31 december för Nykvarns kommun och föreslår att den godkänns. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång  

Ordförande finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – årsredovisning Nykvarns kommun 2021 inklusive bilagor. 
Beslutsuppföljning per den 31 december 2021 Nykvarns kommun. 
Verksamhetsberättelse 2021 Utbildningsnämnden. 
Verksamhetsberättelse 2021 Vård- och omsorgsnämnd. 
Verksamhetsberättelse 2021 Miljö- och byggnämnd. 
Verksamhetsberättelse 2021 Överförmyndarnämnd. 
Verksamhetsberättelse 2021 Valnämnd. 
Verksamhetsberättelse 2021 Kommunstyrelsen 
Bilaga 1: uppföljning av upphandlingsplan 2021. 
Bilaga 2: uppföljning av handlingsplan för digitalisering 2021. 
Bilaga 3: uppföljning av insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2021. 
Bilaga 4: uppföljning av konkurrensplan 2021. 
Bilaga 5: uppföljning av lokalplan 2021. 
Bilaga 6: beslutsuppföljning per den 31 december 2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 39 
Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för nämnder 
och styrelser 
Diarienummer: KS/2022:158 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Kommunfullmäktige bifaller revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för 
de förtroendevalda ledamöter i: 

- Utbildningsnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 
- Bygg- och miljönämnden 
- Överförmyndaren 
- Valnämnden 
- Kommunstyrelsen 

Jäv 

Ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslutet vad avser ansvarsfrihet för de nämnder och 
styrelser de varit aktiva i under 2021. 

Sammanfattning 

Revisionen har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt verksamheten i 
kommunens företag, och avger följande revisionsberättelse för år 2021: 

”Till fullmäktige i Nykvarn kommun 

Vi av fullmäktige valda revisorer i Nykvarns kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder, samt som utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunen företag. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att de finns en 
tillräcklig intern kontroll samt återrapportering till fullmäktige. Revisonens ansvar är att granska 
verksamhet, intern kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. Detta i syfte utveckla kvaliteten inom kommunens olika verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning av ansvarsprövning. EY (Ernst & 
Young AB) har biträtt oss vid granskningen. 
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Även verksamhetsåret 2021 har på ett tydligt sätt påverkats av pandemin. I vår granskning har vi inte 
identifierat väsentliga brister rörande de åtgärder som kommunstyrelsen samt nämnderna vidtagit för 
att hantera pandemin. 

Det är vår bedömning att det är mycket positivt att kommunen, till skillnad från föregående år, 
uppnår målet om god ekonomisk hushållning. Det är även positivt att tidigare års negativa resultat 
efter balanskravsavstämningen nu är återställt. Revisionen vill dock understryka vikten av en fortsatt 
aktiv verksamhets- och ekonomistyrning för att möjliggöra en verksamhet och ekonomi i balans 
framgent. Flera risker och utmaningar föreligger för kommunen inför kommande år. 

Utbildningsnämnden redovisar, i likhet med föregående år, ett underskott, om än i betydligt mindre 
omfattning. Åtgärder har vidtagits av nämnden för att nå ekonomisk och verksamhetsmässig balans. 
Vi bedömer detta som positivt. Det är även positivt att vård- och omsorgsnämnden redovisar 
ekonomi i balans. Revisionen har dock för avsikt att nogsamt fortsätta följa den fortsatta utvecklingen 
under kommande år. 

Föregående år riktade revisionen skarp kritik mot kommunstyrelsens för brister i den interna 
kontrollen. Vi har i årets granskningar noterat att det pågår ett tydligt arbete för att komma till rätta 
med de brister som revisionen tidigare identifierat. Detta arbete har vi för avsikt att nogsamt följa 
även kommande år. Vi är dock kritiska till att det även under år 2021 förelegat tydliga brister i den 
interna kontrollen avseende investeringsprojekt och vi riktar med anledning av detta kritik mot 
kommunstyrelsen även i år. Det är av största vikt att kommunstyrelsen prioriterar åtgärder för att 
säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll rörande kommunens investeringsverksamhet. 

Med utgångspunkt från ovanstående iakttagelser och noteraringar gör vi följande bedömningar. 

Räkenskaperna bedöms vara rättvisande, i allt väsentligt. 

Styrelsens och nämndernas interna kontroll måste ytterligare förstärkas men har sammantaget varit 
tillräcklig, om än med brister rörande investeringsverksamheten. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i kommunstyrelse och nämnder ansvarsfrihet. Vi 
tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2021 fastställs. Som underlag för vår bedömning 
åberopar vi revisionens rapporter. 

Nykvarn den 11 april 2022 

Håkan Tornesque Jan Eriksson Anne-Marie Fimmerstad 

Anders Ibjer Rolf Pettersson” 

Kommunfullmäktiges presidiums uttalande med anledning av avlämnade revisionsrapporter 
och förslag till ansvarsfrihet 

Revisionen har avgett sitt utlåtande om Nykvarns kommuns årsbokslut och årsredovisning för 2021.  
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Den enskilt viktigaste granskningen som revisionen genomfört är givetvis granskningen av 
årsbokslutet 2021. Där framgår att kommunen har ett balanskravsresultat på 19 (2020  11,6 mkr). För 
första gången sedan 2017 ett positivt driftresultat(utan reavinster) vilket är glädjande men visar också 
på de risker som finns i vår verksamhet. Hela kommunsverige gör goda resultat 2021 så det viktiga är 
att bibehålla ett positivt resultat även under svårare år. Därför kan vi konstatera att det inte är läge att 
släppa på krav på en effektivare verksamhets- och ekonomistyrning framgent för att klara 
kommunens åtaganden framöver. Revisorerna bedömer det som att den interna kontrollen stärkts och 
är god på driften, men de lyfter riskerna runt investeringarna, framför allt i Mörby. Det kommer 
krävas att vi säljer mark med vinst framöver. 

Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vi nådde 
2,8%(1,8%). Skattefinansieringsgraden av investeringar klarade vi inte, vilket beror på att investeringar 
är fortsatt höga. 

Övrig måluppfyllelse visar åter en förbättring till 87,5 % (79%) mätt på målen med betyget god eller 
bättre.  

Då realisationsvinster vanligtvis, om än inte under 2021, ger ett positivt resultat på helheten, så är 
soliditeten fortsatt förhållandevis god men sjunkande. Men upplåningen som tenderar att fortsätta öka 
kommer sänka den ytterligare och nu troligen till högre räntekostnader vilket kommer drabba driften 
och våra möjligheter till god kommunal service. 

Revisorerna önskar, eller kräver, vilket vi vill understryka, behovet av ordning på investeringar, både 
beslut (med kalkyler som är hållbara) och uppföljning. De tänker nu, liksom vi, främst på 
Mörbyexploateringen. Att investera i marken måste betala sig då vi belånar våra skattebetalare. 

Sammantaget bedömer fullmäktiges presidium, i likhet med föregående år, att kommunen har goda 
möjligheter att fortsatt kunna utvecklas men att det måste ske med löpande effektivisering, på alla 
nivåer, för att kunna dra nytta av den fortsatt höga tillväxt som råder i Nykvarn och i regionen som 
helhet, för dagens och framtida invånarens fromma. Covid-19 som fortsatt drabbat oss under 2021. 
Det kräver än mer av oss i ordning och reda, även i goda tider, det är inte den sista pandemin vi ser 
just nu. Detta nyss ingångna bjuder på en annan typ av farsot, kriget i Ukraina. 

Slutligen vill kommunfullmäktiges presidium uttrycka sin uppskattning för ett mycket bra 
revisionsarbete för 2021. Vi vill också framföra vårt varmaste tack till medborgare, anställda och 
politiker för era insatser, stora som små, under det andra gångna mycket svåra Covid19-år. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår ansvarsfrihet för samtliga ledamöter i kommunstyrelse och 
nämnder. 

Handlingar i ärendet 

Revisionsberättelse Nykvarns kommun 2021. 
Rapport granskning årsredovisning Nykvarns kommun 2021 (rättad). 
Granskningsrapport Nykvarns Kommunkoncern AB 2021. 



 
PROTOKOLL 

2022-04-21 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 26(27) 

Granskningsrapport Nykvarnsbostäder AB 2021. 
Kommunfullmäktiges presidiums uttalande med anledning av avlämnade revisionsrapporter och 
förslag till ansvarsfrihet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomiavdelningen 
Revisorer 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Valnämnden 
Överförmyndaren 
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§ 40 
Avsägelser 
Diarienummer: KS/2022:5 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Lennart Ygstedt (C) entledigas från uppdraget som gruppledare för (C) fr.o.m. 1 april 2022. 
2. Ola Berglund (C) väljs till uppdraget som gruppledare för (C) fr.o.m. 1 april 2022. 

Sammanfattning 

Lennart Ygstedt (C) har begärt entledigande från uppdraget som gruppledare för (C) fr.o.m. 1 april 
2022. Kommunfullmäktige föreslås välja Ola Berglund (C) som gruppledare fr.o.m. 1 april 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Entledigad och nyvald gruppledare för (C) 
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