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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-10  

Tid och plats  

2022-03-10 klockan 18:00-19.00 i Yngern samt digitalt 

Beslutande ledamöter 

Cenneth Åhlund (M) ordförande, Barbro Eriksson (S) 2:e vice ordförande, Sanna Jensen Kangas (NP) 
ersätter Karin Wallin (NP), Gunilla Lindstedt (NP), Jan Brolund (NP), Sofia Cedergren (NP), Peter 
Nyman (NP), Mervi Ulvbane (NP), Bertil Svensson (NP), Bengt Lindén (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), Karl-
Erik Johansson (S) ersätter 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 

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

Övriga närvarande 

Emil Steen, Sisilya Rhawi 

Tid och plats för justering 

Torsdagen den 17 mars klockan 16.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

14- 24  

Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Cenneth Åhlund (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Britt-Marie Ellis Nygren (M)   Märtha Dahlberg (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-03-10 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-03-22 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 14 
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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§ 15 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Britt-Marie Ellis Nygren och Märtha Dahlberg (S) utses jämte ordförande att justera dagens 
protokoll. Justering sker torsdagen den 17 mars kl. 10.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 16 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 17 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP) informerar om flyktingsituationen till följd av 
kriget i Ukraina. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 18 
Redovisning av vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har bjudits in att informera om nämndens verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 19 
Redovisning av bygg- och miljönämndens verksamhet 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämndens ordförande informerar om nämndens verksamhet under 2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 20 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga nya motioner har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 21 
Anmälan av nya interpellationer 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga nya interpellationer har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 22 
Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, 
folkomröstning och röstmottagning 
Diarienummer: KS/2021:695 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och 
röstmottagning antas. 

2. Valnämnden får delegation att revidera riktlinjen vid eventuella lagändringar under 2022. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun och dess valnämnd har ambitionen att genomföra val på ett smidigt och 
rättssäkert sätt med full integritet för väljaren. Förslaget till riktlinjer anger riktningen kring ordning i 
vallokaler, rekrytering av röstmottagare, regler för valaffischering, valsedelsutdelning och andra 
aktiviteter i anslutning till röstmottagningsställen. Syftet är att säkerställa en rättssäker röstmottagning. 
Riktlinjen avser också att tyddliggöra de politiska partiernas ansvar och roll sett till planeringen inför 
allmänna val (till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet) och 
folkomröstning. 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till riktlinje som godkändes av valnämnden 2022-01-12 § 23, 
KS/2021:695. Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinje för Nykvarns 
kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och röstmottagning. För att möjliggöra 
snabbare hantering under valåret bör valnämnden även ges delegation att revidera riktlinjen vid 
eventuella lagändringar under 2022. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), Anders Önbäck (S), Märtha Dahlberg (S), Jan Brolund (NP), Marie Martna (MP), 
Anne-Marie Falk (L) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-01-13 – Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, 
folkomröstning och röstmottagning. 
Förslag till Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och 
röstmottagning. 
VN § 23 Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och 
röstmottagning. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Valnämnden 
Gruppledare för politiska partier i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 23 
Revidering av förbundsordning för Södertörns 
brandförsvarsförbund 
Diarienummer: KS/2021:354 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund med 
ikraftträdande 2022-01-01 antas. 

Sammanfattning 

Södertörns brandförsvarsförbund har inkommit med en remiss till sina medlemskommuner gällande 
en revidering av deras förbundsordning. Det handlar om ett tillägg över hur den kommunala 
självrisken beräknas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppmärksammat flera kommunalförbund 
på att självrisken inte funnits reglerad i deras förbundsordningar. Då beräknas självrisken på samtliga 
kommuner, inte bara den kommun där räddningsinsatsen skett. 

Södertörns brandförsvarsförbund beräknar självrisken för hela förbundet på 28 874 769 kronor. 

Självrisk för enskild kommun 2020 (MSB): 

Botkyrka  3 579 801 kronor 
Ekerö  1 619 322 kronor 
Haninge  3 825 105 kronor 
Huddinge  5 083 000 kronor 
Nykvarn  531 811 kronor 
Nynäshamn  1 226 338 kronor 
Salem  806 334 kronor 
Tyresö  2 425 740 kronor 
Södertälje  3 879 355 kronor 
Nacka  5 897 963 kronor 

 

Yrkanden 

Lembit Vilidu (M), Märtha Dahlberg (S), Gunilla Lindstedt (NP) och Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-08 – Revidering av förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund 

Reviderad förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) - §39 

Missiv – Revidering av förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) 

Protokollsutdrag direktionsbeslut Södertörns brandförsvarsförbund 2021-05-07 §39 

Tjänsteutlåtande - §39 – Tillägg till förbundsordning för Sbff 

Beslutet skickas till 

Akten 

Södertörns brandförsvarsförbund 
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§ 24 
Införande av kommunal hyresgaranti 
Diarienummer: KS/2022:56 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunal hyresgaranti införs i Nykvarns kommun i samband med att beslutspunkt 3 
återkommer till kommunfullmäktige. 

2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ansvara för hyresgarantin. 
3. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på reviderat reglemente samt 

riktlinjer för hyresgarantin. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast den 22 juni 
2022. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-10-18 § 80 att ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram 
ett ärende för införande av kommunal hyresgaranti till vård- och omsorgsnämndens sammanträde 
2021-12-06. Beslutet har föregåtts av en utredning som genomförts i enlighet med nämndens uppdrag 
2021-06-07 § 56. 

Boverkets bidrag för kommunal hyresgaranti Kommunala hyresgarantier infördes den 1 juli 2007. Det 
innebär en möjlighet för kommuner att ställa ut hyresgarantier för personer som har ekonomisk 
förmåga att betala kostnaderna för ett boende men som ändå har svårt att få en bostad med 
besittningsskydd. Kommunala hyresgarantier är ett frivilligt åtagande för kommunerna och är ett 
verktyg som kommunen kan använda för att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar.  

De kommuner som lämnar en kommunal hyresgaranti enligt lagen får ett statligt bidrag från Boverket. 
Bidraget är på 5 000 kronor för varje gång kommunen lämnar en sådan garanti till en person eller ett 
hushåll. 

Yrkanden 

Peter Nyman (NP), Märtha Dahlberg (S), Anne-Marie Falk (L), Kerstin Eriksson (C), Mats Claesson 
(SD), Eva Wikenholm (V), Marie Martna (MP) och Cenneth Åhlund (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – införande av kommunal hyresgaranti 

Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsnämnden kommunal hyresgaranti 
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Utredning, vård- och omsorgsnämnden – kommunal hyresgaranti 

Protokollsutdrag, VON § 93 

Protokollsutdrag, VON § 80 

Protokollsutdrag, VON § 56 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Vård- och omsorgsnämnden 
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