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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-10  

Tid och plats  

2022-02-10 klockan 18:00-21.15 i Yngern samt digitalt 

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), Sanna Jensen Kangas (NP) ersätter 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), Bengt Johansson (M) ersätter Peter Ohlsson (M), Vilidu Lembit (M), Effe Östman (M), Marie 
Martna (MP), Märtha Dahlberg (S), Michael Henriksson (S), Maria Salberg (S), Karl-Erik Johansson 
(S) ersätter Anders Önbäck (S), Matilda Drol (S), Leonardo Horvat (SD), 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 

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

Övriga närvarande 

Emil Steen, Fredrik Rönnlycke Westermark, Sisilya Rhawi, Björn Bergérus, Kim Åmark 

Tid och plats för justering 

Torsdagen den 17 februari klockan 16.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 
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Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Cenneth Åhlund (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Jan Brolund (NP)         Anne-Marie Falk (L), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10 

Datum då anslaget sätts upp 

/SammanträdeJusteringdatum/ 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 1 
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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§ 2 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Jan Brolund (NP) och Anne-Marie Falk (L) utses jämte ordförande att justera dagens 
protokoll. Justering sker torsdagen den 17 februari kl. 16.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 3 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs utan ändringar. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 4 
Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden (NP) 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Per Eklöf (NP) väljs till ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
2. Håkan Robertsson (NP) väljs till ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Ett uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden är vakant. 

Beslutet skickas till 

De valda 

VON 
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§ 5 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga nya interpellationer har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 6 
Redovisning av utbildningsnämndens verksamhet 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens ordförande Per Salberg informerar om utbildningsnämndens verksamhet under 
2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 7 
Redovisning av vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande är kallad för att informera om nämndens verksamhet under 
2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-02-10 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 12(22) 

§ 8 
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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§ 9 
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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§ 10 
Svar på interpellation (SD) angående avsatt finansiering för 
trafikplats Taxinge 
Diarienummer: KS/2021:673 

Beslut 

1. Interpellationen anses besvarad. 

Sammanfattning 

Mats Claesson (SD) har framställt en interpellation till KSO Gunilla Lindstedt (NP) angående 
finansering för trafikplats Taxinge. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 11 
Tillsättande av demokratiberedning 
Diarienummer: KS/2021:628 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. En tillfällig beredning tillsätts, en sk ”Demokratiberedning”, med uppgift att belysa och lämna 
förslag till förändringar avseende förutsättningar för det politiska arbetet i Nykvarns kommun. 
Beredningen ska specifikt utreda:  

a. Föreslå tjänstgöringsgrad, roll, ansvar för samtliga politiska uppdrag 
b. Tydliggöra förväntningarna avseende samtliga politiska uppdrag i kommunen. 
c.  Att se över om några anpassningar på den politiska organisationen behöver göras för 

att på bästa tänkbara sätt möta såväl medborgarnas, politikerna och 
förvaltningsorganisationens behov av styrning och dialog  

2. En fullmäktigeberedning med 14 ledamöter, bestående av fyra ledamöter från (NP), två 
ledamöter från (M), två ledamöter från (S), två ledamöter från (SD) samt en ledamot från 
övriga partier i kommunfullmäktige, (V, L, C och MP) tillsätts. Bland dessa utses en 
ordförande och två vice ordföranden. Beslutet förutsätter ett enigt fullmäktige. 

3. Beredningens uppdrag startar den 1 februari 2022 och ska överlämna sina förslag senast den 1 
maj 2022 till kommunstyrelsen för yttrande innan fullmäktige behandlar ärendet.  

4. Ledamöter i beredningen ges arvode i enlighet gällande arvodesbestämmelser i Nykvarns 
kommun för maximalt fem sammanträden. 

5. Följande ledamöter väljs till demokratiberedningen: 
1. Thomas Lindstedt (NP), ordförande 
2. Peter Palmér (M), 1 vice ordförande 
3. Anders Önbäck (S), 2 vice ordförande 
4. Karin Wallin (NP) 
5. Leif Zetterberg (NP) 
6. Runar Andersson (NP) 
7. Cenneth Åhlund (M) 
8. Mats Claesson (SD) 
9. Kjell Lindberg (SD) 
10. Märtha Dahlberg (S) 
11. Anne-Marie Falk (L) 
12. Eva Wikenholm (V) 
13. Martin Enström (MP) 
14. Lennart Ygstedt (C) 

Sammanfattning 

De förtroendevaldas arvoden i Nykvarns kommun regleras av reglemente för arvoden och 
ersättningar. I denna sammanställning tydliggörs tjänstgöringsgraden för kommunalråd, 
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nämndordförande och dess 1 och 2 vice ordförande. De förtroendevaldas roller har förändrats över 
tid och vissa funktioner tar mer tid och kraft än andra. 

Yrkanden 

Cenneth Åhlund (M), Gunilla Lindstedt (NP) och Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kerstin Eriksson (C) yrkar att fullmäktigeberedningen ska bestå av 8 ledamöter (en för varje patri). 

Mats Claesson (SD) yrkar att Sverigedemokraterna ska tilldeles en ytterligare plats i 
demokratiberedningen. 

Efter överläggning beslutar samtliga att dra tillbaka sina yrkanden för att ställa sig bakom följande 
jämkningsförslag: 

”Demokratiberedningen utökas till 14 platser och Sverigedemokraterna tilldeles en ytterligare plats.” 

Cenneth Åhlund (M) yrkar att demokratiberedningen får sammanträda maximalt fem gånger. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordföranden finner att punkt 1 i kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Proposition 2 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag punkt 2 eller 
enligt yrkandet från Kerstin Eriksson (C) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för att bifalla yrkandet från Kerstin Eriksson (C). 

Kommunfullmäktige beslutar med 23 ja-röster mot 8 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag 
till punkt 2. 

Efter överläggningar beslutar ett enhälligt kommunfullmäktige att beslutet att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till punkt 2 ej ska gälla. 

Ordföranden finner att jämkningsförslaget att utöka demokratiberedningen till 14 platser och att 
tilldela Sverigedemokraterna en till plats bifalles. 

Proposition 3 

Ordföranden finner att punkt 3 i kommunstyrelsens förslag bifalles. 
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Proposition 4 

Ordföranden finner att punkt 4 i kommunstyrelsens förslag bifalles med ändringsförslaget från 
Cenneth Åhlund (M). 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Uppdrag till arvodesberedningen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Arvodesberedningen 
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§ 12 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2022 
Diarienummer: KS/2021:682 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Verksamhetsplan med detaljbudget 2022 för kommunstyrelsen inklusive bilagor  

a. Konkurrensplan 
b. Handlingsplan för digitalisering 
c. Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 
d. Upphandlingsplan 
e. Lokalplan 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

2. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 2022 med detaljbudgetar inklusive bilagor för 
2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Verksamhetsplan 2022 med detaljbudget för kommunstyrelsen inklusive bilagor 

Förvaltningen har i samråd med kommunstyrelsens förtroendevalda arbetat fram ett förslag till 
Verksamhetsplan 2022 med detaljbudget för kommunstyrelsen inklusive bilagor.  

I verksamhetsplanen beskrivs bland annat kommunstyrelsens ansvarsområden, målbild (med budget) 
och bilagor. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022 innehåller totalt nio effektmål varav två är 
kommungemensamma och utgår från kommunfullmäktiges sex strategiska mål med tillhörande 
verksamhetsförändringar.   

I verksamhetsplanen har för kommunstyrelsens del upprättats en detaljbudget med en nettoram för 
verksamhetens drift på totalt 143 849 tkr. Denna ram har fördelats mellan kontoren och framgår av 
budgeten. Satsningar i budgeten särredovisas på egna rader.  

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan med detaljbudget 
2022 för kommunstyrelsen inklusive bilagor. 

Som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2022 finns:  

• Upphandlingsplan, 
• Handlingsplan för digitalisering, 
• Plan för insyn och uppföljning av privata utförare, 
• Konkurrensplan, 
• Lokalplan. 
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Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 2022  

Utifrån sin uppsiktsplikt följer kommunstyrelsen upp nämndernas verksamhetsplaner 2022 och 
redovisar detta i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppföljningen innebär en genomgång 
och bedömning av nämndernas verksamhetsplaner (med detaljbudgetar) inklusive bilagor med 
avseende på följsamhet till målbilden utifrån Vision 2035, kommunfullmäktiges strategiska mål och 
budget 2022.  

Som en konsekvens av samtliga nämnders målinriktade planeringsarbete bedöms nämnderna följa sina 
reglementen och kommunfullmäktiges målbild samt prioriteringar ändamålsenligt och tillräckligt. . 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 
2022 med detaljbudgetar inklusive bilagor för 2022 samt bedömning att nämndernas planeringsarbete 
följer egna reglementen kommunfullmäktiges målbild och prioriteringar ändamålsenligt och 
tillräckligt. 

Yrkanden 

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

Lennart Ygstedt (C) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

 

”De kompletteringar som vi önskade få in i verksamhetsplanen var följande: Inte ett ord nämns 
om klimatanpassning, hållbarhet och biologisk mångfald. Vidare saknas skrivningar om 
kollektivtrafik och utbyggnad av cykelvägar. Hur ser 

planen för Älgbostad ut för de närmaste åren? Vidare behöver dialogen med medborgarna 
förbättras och fördjupas, något som var en av huvudanledningarna till att vi bildade egen 
kommun.” 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att det ska 
avgöras idag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2022 inklusive bilagor och 
avstämning av nämndernas verksamhetsplaner 2022 

Verksamhetsplan med detaljbudget 2022 för kommunstyrelsen inklusive bilagor 

Verksamhetsplan 2022 för utbildningsnämnden inklusive bilagor 
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Verksamhetsplan 2022 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor   

Verksamhetsplan 2022 för vård- och omsorgsnämnden inklusive bilagor 

Verksamhetsplan 2022 för valnämnden 

Verksamhetsplan 2022 för överförmyndaren 

Beslutet skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
Ekonomikontoret 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontor 
Kultur- och fritidskontoret 
Personalkontoret 
Kommunens revision 
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§ 13 
Revidering av finanspolicyn samt beslut avseende Nykvarn 
kommuns pensionsförvaltning 
Diarienummer: KS/2021:676 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna att pensionsmedel återfinansieras i den egna verksamheten enligt tjänsteutlåtandets 
förslag 

2. Godkänna revidering av finanspolicy 
Kommunstyrelsen beslutade följande: 

3. Godkänna revidering av finansiella riktlinjer 

Sammanfattning 

En särskild pensionsmedelsförvaltning om 170 mkr har funnits sedan 2007 men placeringen har 
under 2021 förfallit. Med bakgrund av osäkerhet på finansmarknaden föreslås att 
likviditetsöverskottet istället används för koncernens kommande investeringsbehov. Kommunens 
finansiella riktlinjer behöver uppdateras utifrån det nya förslaget. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Mats Claesson (SD), Anne-Marie Falk (L), Cenneth Åhlund (M), Britt-Marie 
Ellis Nygren (M), Marie Martna (MP) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Pensionsmedelsförvaltning 

Kommunstyrelsens finansiella riktlinjer 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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