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§ 1 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 1 februari kl. 13.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 2 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Tillägg till dagordningen - Övrig fråga från Märtha Dahlberg (S) om förberedelser inför 
sportlovet 

2. Ärendet ”Revidering av förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund” utgår 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 3 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret, presenterar en utvärdering av Covid-19 arbetet i 
kommunen samt informerar om den pågående utbildningsinsatsen för informationssäkerhet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 4 
Information om status pågåede projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads- och näringslivschef David Schubert informerar om pågående projekt. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 5 
Ekonomi 2021 - preliminärt resultat 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om det preliminära resultatet för 2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 6 
Uppdrag till kommundirektören om trygghets- och 
brottsförebyggande arbetet i Nykvarn 
Diarienummer: KS/2021:644 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till tydligare styrning och organisering 
av trygghetsarbetet i kommunen. Detta inkluderar att se över arbetsgruppen Trygg i Nykvarns 
funktion samt hur planering och uppföljning av trygghetsarbetet kan integreras i kommunens 
styrmodell. 

2. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten att införa metoder för medborgardialog kring 
trygghetsfrågor samt hur medborgardialogen kan integreras i kommunens styrning och 
verksamhetsutveckling. 

3. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2022. 

Sammanfattning 

Det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i Nykvarns kommun. Därför arbetar kommunen 
strategiskt på risk- och säkerhetsområdet och verkar inom olika former av samarbeten. 

Exempel på forum och samarbeten som syftar till att skapa en så trygg miljö som möjligt i kommunen 
och till ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete:  

Medborgarlöftena har skapats för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Genom medborgarlöftena vill polis och kommun engagera och involvera 
medborgaren tillsammans med andra aktörer i det lokala samhället. Polisen och Nykvarns kommun 
hoppas kunna uppfylla alla löften och tillsammans med medborgarna skapa ett tryggare samhälle. 

Samverkansöverenskommelse: Nykvarns kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns 
brandförsvarsförbund (SBFF) har genom samverkansöverenskommelse åtagit sig att samverka på 
lokal nivå. Samverkansöverenskommelsen beskriver vad parterna valt att samverka om och ger 
struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och är en av de 
viktigaste metoderna för att kunna bedriva ett framgångsrikt förebyggande och trygghetsskapande 
arbete.  

Trygghetsvandring: två gånger per år analyserar polis, räddningstjänst, Nybo och kommunens 
verksamheter olika fysiska miljöer. 

Kommunens säkerhetschef har det samlade ansvaret för kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, 
risk- och säkerhetsarbete samt säkerhetsskyddsarbete. Det innebär bland annat ansvar för det 
strategiska och systematiska arbetet med säkerhet, krisberedskap, civilt försvar och 
informationssäkerhet samt ansvar för att ge stöd till chefer och medarbetare i organisationen i dessa 
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frågor. Vidare ingår i ansvaret att bedriva ett aktivt förebyggande arbete och verka för att främja 
kommuninnevånarnas trygghet genom samverkan med polis, räddningstjänst, länsstyrelse och andra 
relevanta myndigheter samt civilsamhället. 

Kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete behöver tydligare styrning samt en tydlig 
struktur för mål och prioritering, planering och uppföljning. Förutsättningen för ett framgångsrikt 
arbete är att kommunens verksamheter, utifrån sina funktioner, verkar mot samma mål. 

Kommunstyrelsen samordnar det trygghets- och brottsförebyggande arbetet och föreslås därför ge 
kommundirektören i uppdrag att återredovisa förslag till tydligare styrning och organisering av 
trygghetsarbetet i kommunen, samt hur planering och uppföljning av trygghetsarbetet kan integreras i 
kommunens styrmodell. Arbetsgruppen Trygg i Nykvarn är en plattform för politiker, förvaltning och 
andra aktörer för att lyfta trygghetsfrågor med målet att alla ska kunna känna sig trygga i kommunen. I 
uppdraget till kommundirektören ingår att se över arbetsgruppens framtida funktion. 

För att stärka kommuninvånarnas delaktighet och samla in perspektiv, åsikter, tankar, erfarenheter 
och idéer kan metoden medborgardialog användas, som är en dialog mellan kommunens invånare och 
beslutsfattare i en viss fråga. Kommundirektören bör därmed även få i uppdrag att undersöka hur 
medborgardialog kring trygghetsfrågor kan integreras som en del i kommunens styrning och 
verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart samhälle.  

Uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2022. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Uppdrag - Uppdrag till kommundirektören att utveckla trygghets- och brottsförebyggande arbetet i 
Nykvarn 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunledningskontoret 
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§ 7 
Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett kultur- och 
fritidspolitiskt program 
Diarienummer: KS/2021:655 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program. Uppdraget ska 
redovisas till kommunstyrelsen senast den 29 november 2022. 

Sammanfattning 

Ett kultur- och fritidspolitiskt program ger förutsättningar för en långsiktig utveckling av kommunens 
kultur- och idrottsliv. Programmet är en gemensam viljeriktning och ett strategiskt sätt för politiken 
att peka ut riktningen för att stimulera fler människor till en aktiv fritid inom kultur och/eller idrott.  

Framtagandet av ett kultur- och fritidspolitiskt program ska ske i samverkan mellan utbildnings- och 
kommunledningskontoret samt i bred samverkan med föreningar och andra relevanta aktörer. 

Programmet ska ange syften och mål och kopplas till målbilden i Vision 2035 – Kom Närmare. 

Kommunstyrelsen bör ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt 
program med återredovisning av uppdraget senast den 29 november 2022. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar att det ska heta "kultur- och fritidspolitiskt program". 
Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till Märtha Dahlberg (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Ordföranden finner att tilläggsyrkandet från Märtha Dahlberg (S) bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Uppdrag 2021-11-26 – Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt 
program. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 
Utbildningskontoret 
Kommunledningskontoret 
Akten 
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§ 8 
Tillsättande av demokratiberedning 
Diarienummer: KS/2021:628 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 13 ledamöter, bestående av fyra ledamöter från (NP), två 
ledamöter från (M), två ledamöter från (S) samt en ledamot från övriga partier i 
kommunfullmäktige, (V, L, SD, 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 sammanlagt fyra sammanträden. 

Sammanfattning 

De förtroendevaldas arvoden i Nykvarns kommun regleras av reglemente för arvoden och 
ersättningar. I denna sammanställning tydliggörs tjänstgöringsgraden för kommunalråd, 
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 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
Kerstin Eriksson (C) yrkar att beredningen ska bestå av 1 person från varje parti. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden finner att punkt 1, 3 och 4 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Ordföranden frågar om punkt 2 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller om yrkandet från 
Kerstin Eriksson (C) bifalles och finner att punkt 2 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Uppdrag till arvodesberedningen 



 
PROTOKOLL 

2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 14(36) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Arvodesberedningen 
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§ 9 
Riktlinje - Pris för nattvandring 
Diarienummer: KS/2021:603 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Riktlinje - Pris för nattvandring revideras med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning 

På Trygg i Nykvarns sammanträde i september beredde rådet de nominerade förslagen till de tre 
priserna för nattvandring för vidare beslut i kommunstyrelsen. Under mötet noterade rådet till 
protokollet att riktlinjerna för priset behövde ses över och göras tydligare. 

Förvaltningen har gjort en översyn över riktlinjerna och tagit fram ett förslag på ändring av 
nomineringsstrukturen. Här föreslår förvaltningen att nomineringen av klasser tas bort och istället 
ersätts av att den klass i årskurs 7-9 med högst andel elever där minst en av föräldrarna nattvandrar 
tilldelas priserna i nedåtstigande ordning. 

Styrdokumentet har också uppdaterats efter kommunens nya grafiska profil. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Förslag till revidering av Riktlinje - Pris för nattvandring 
Förslag till revidering av Riktlinje - Pris för nattvandring 
Protokollsutdrag Trygg i Nykvarn §30 Övriga frågor - noteringar över Riktlinjer för pris för 
nattvandring 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 
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§ 10 
Riktlinje för utveckling, förvaltning och drift av digitala IT-
stöd 
Diarienummer: KS/2021:669, KS/2013:341 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Riktlinjer för utveckling, förvaltning och drift av IT-stöd godkänns. 
2. Riktlinjer för systemförvaltning i Nykvarns kommun antagagen 2010-11-01 upphävs. 

Sammanfattning 

Utveckling, förvaltning och drift av digitala IT-stöd i Nykvarns kommun är en motor i kommunens 
övergripande utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet. 

Med Nykvarns kommuns strategiska styrprinciper för utveckling, förvaltning och drift av digitala IT-
stöd skapas ett kommungemensamt helhetsperspektiv för förvaltningar, kontor, förtroendevalda och 
bolag. 

Riktlinje för utveckling, förvaltning och drift av digitala IT-stöd ersätter tidigare 
systemförvaltningsmodell. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Riktlinje för utveckling, förvaltning och drift av digitala IT-stöd 

 Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 11 
Beställning av förskola i Bergtorp 
Diarienummer: KS/2021:569 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att starta projektet Bergtorps förskola. 
 

2. Samhällsutvecklings- och näringslivschefen ges delegation att besluta om ändrings- och 
tilläggsarbeten i projektet inom ramen för projektets investeringsbudget. 
 

3. Kommunstyrelsen ska få skriftlig återkoppling om projektet i enlighet med styrmodellens 
uppföljningstillfällen vid delårs- och helårsuppföljning. Muntlig återkoppling ska ske vid 
samtliga kommunstyrelsemöten med fokus på ekonomisk uppföljning. 
 

4. Kommunens miljöpolicy stipulerar att alla nyuppförda kommunala byggnader ska förses med 
solceller. Om det vid intagande av slutliga offerter visar sig att solceller inte ryms inom 
beslutad ram om 60 mkr ombeds kommundirektören återkomma med en begäran om 
tilläggsanslag för solceller. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens beslutade 2021-03-02 § 23 (UN/2020:47) att ge Nybo i uppdrag att uppskatta 
kostnaden för att projektera och bygga en förskola i Bergtorp med tillhörande förskolegård samt 
uppskatta framtida driftskostnad. 

Nybo har i en offertredovisning presenterat två alternativa upphandlingar; en med utgångspunkt i 
SKL Kommentus ramavtal och en i form av en öppen upphandling enligt LOU. Nybos slutsats och 
rekommendation är att kommunen bör använda sig av det senare alternativet, det vill säga en öppen 
upphandling enligt LOU. Enligt Nybos beräkningar innebär detta alternativ både lägre totalpris och 
mindre osäkerhet i kostnadsbedömningarna jämfört med att använda sig av SKL Kommentus 
ramavtal. 

Ärendet behandlades på utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-28 § 85 där det beslutades att 
AB Nykvarnsbostäder (Nybo) får i uppdrag att göra en öppen upphandling av förskolan i Bergtorp 
enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). 

Förvaltningen bedömer att kommunstyrelsen ska ge kommundirektören i uppdrag att starta projektet 
Bergtorps förskola och besluta enligt förslag till beslut. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
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Gunilla Lindstedt (NP) framställer följande tilläggsyrkande: 
  
"Kommunens miljöpolicy stipulerar att alla nyuppförda kommunala byggnader ska förses med 
solceller. Om det vid intagande av slutliga offerter visar sig att solceller inte ryms inom beslutad ram 
om 60 mkr ombeds kommundirektören återkomma med en begäran om tilläggsanslag för solceller." 
  
Märtha Dahlberg (S) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt 
tilläggsyrkandet från Gunilla Lindstedt (NP). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-25 – Förskola i Bergtorp 
Offertredovisning från Nybo 2021-09-13 avseende förskola i Bergtorp (Sekretess) 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-09-28 § 85 
Utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-03-02 § 23 

Beslutet skickas till 

Akten 
AB Nykvarnsbostäder 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 

 

  



 
PROTOKOLL 

2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 19(36) 

§ 12 
Revidering av firmateckningsrätten 
Diarienummer: KS/2021:674 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna den reviderade firmateckningen. 

Sammanfattning 

Inför 2022 har vissa organisationsförändringar ägt rum vilket föranleder att firmateckningen behöver 
uppdateras. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av firmateckning 

Firmateckning i Nykvarns kommun 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 13 
Godkännande av Rapport - Utvärdering av hanteringen av 
Covid-19 pandemin ur lärande perspektiv 
Diarienummer: KS/2021:671 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Rapport - Utvärdering av hanteringen av Covid-19 pandemin ur lärande perspektiv 
godkänns. 

Sammanfattning 

Nykvarn har arbetat med en tillämpad krisledningsorganisation sedan början av pandemin och 
Coronahanteringen har pågått kontinuerligt sedan dess. Kommunen upphandlade redan under 
sommaren externa konsulter för att påbörja arbetet med att utvärdera hanteringen av Covid-19 
pandemin ur ett lärande perspektiv. Syftet med utvärderingen har varit att dra lärdomar och identifiera 
utvecklingsområden för att utveckla kommunens krishanteringsförmåga i en utdragen kris eller 
samhällsstörning. 

Det har resulterat i en rapport som kommer fram till att kommunen överlag haft ett bra 
krisledningsarbete, med en välfungerande organisation där kommunen kunnat agera tidigt och tagit 
viktiga beslut snabbt. Rapporten lyfter även fram vissa lärdomar och utvecklingsområden. 

Förvaltningen bedömer att rapporten har gjort en bred utvärdering över kommunens krishantering 
kopplat till Covid-19 och föreslår därför att Rapport - Utvärdering av hanteringen av Covid-19 
pandemin ur lärande perspektiv godkänns. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Godkännande av Covid-rapport 
Rapport - Utvärdering av hanteringen av Covid-19 pandemin ur lärande perspektiv 

Beslutet skickas till 

Akten 

Säkerhetsavdelningen 
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§ 14 
Vaccinationskrav vid nyanställning för de som arbetar med 
äldre och riskgrupper 
Diarienummer: KS/2022:59 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ett vaccinationskrav införs vid nyanställning av vård- och omsorgspersonal som ska arbeta 
med personer i riskgrupp och de som är äldre är 70 år i Nykvarns kommun. Beslutet omfattar 
även personal inom måltidsavdelningen inom utbildningskontoret då de arbetar med 
målgruppen. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram rutin vid rekrytering av vaccinerad personal som 
arbetar med personer i riskgrupp och de som är äldre är 70 år. 

Sammanfattning 

Huvudsyftet med vaccination mot Covid-19 är att skydda de grupper som har störst risk att bli 
allvarligt sjuka eller avlida i Covid-19.  

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska den som är vuxen och inte vaccinerad (alltså den 
som är helt ovaccinerad eller endast har tagit en dos) ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de 
som är över 70 år. 

Vaccination av vård- och omsorgspersonal samt måltidspersonal är en viktig faktor för 
patientsäkerheten för medborgarna i Nykvarn som är äldre eller tillhör riskgrupper. 

Mot bakgrund av detta beslutas att ett vaccinationskrav vid nyanställning införs för de som ska arbeta 
med äldre eller andra personer som tillhör riskgrupp i Nykvarn kommuns verksamheter. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C) och Kjell Lindberg (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

 

Handlingar i ärendet  

Rutin vid rekrytering avseende vaccinationskrav för de som arbetar med äldre och riskgrupper.  
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 15 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2022 
Diarienummer: KS/2021:682 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 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 
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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§ 16 
Tidsplan för budgetarbetet 2023 
Diarienummer: KS/2021:675 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna tidplan för budgetprocessen inför 2023. 

2. En budgetgenomgång för samtliga partier ska hållas i september. 

Sammanfattning 

Budgetprocessen för arbetet med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 startar i och med 
fastställande av en tidplan för processen. 

Tidplanen innebär att planeringsförutsättningar tas fram i januari för dialog och beslut under februari. 

Kommundirektörens underlag till budget presenteras i april. Under hösten 2022 föreslås budgeten 
beslutas i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
Märtha Dahlberg (S) yrkar att det ska bli en budgetgenomgång i september för samtliga partier. 
Kjell Lindberg (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Märtha Dahlberg (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Ordföranden finner att tilläggsyrkandet från Märtha Dahlberg (S) bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Tidplan för budgetprocessen 2023 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 17 
Revidering av finanspolicyn samt beslut avseende Nykvarn 
kommuns pensionsförvaltning 
Diarienummer: KS/2021:676 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna att tidigare pensionsmedelsplacering i sin helhet återlånas till AB Nykvarnsbostäder 

2. Godkänna revidering av finanspolicy 

3. Upphäva tidigare beslut gällande pensionsplaceringar om 170 mkr 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

4. Godkänna revidering av finansiella riktlinjer 

Sammanfattning 

En särskild pensionsmedelsplacering om 170 mkr har funnits sedan 2007 men placeringen har under 
hösten 2021 förfallit och beloppet finns tillgängligt på depå. Med bakgrund av osäkerhet på 
finansmarknaden föreslås att det uppkomna likviditetsöverskottet istället används för AB 
Nykvarnsbostäders kommande investeringsbehov. Kommunens finansiella riktlinjer och finanspolicy 
behöver uppdateras utifrån det nya förslaget. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) och Kjell Lindberg (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – revidering av finanspolicy, finansiella riktlinjer samt upphävande av tidigare 
pensionsmedelsbeslut 

Förslag revidering av kommunstyrelsens finansiella riktlinjer 

Förslag revidering av finanspolicy 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 18 
Planbesked Taxinge Näsby 3:24 
Diarienummer: KS/2021:467 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Ansökan om planbesked inom Näsby 3:24 får negativt planbesked.  

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked inkom 2020-09-16 men sökande valde att dra tillbaka ansökan 2021-01-18. 
Sökande inkom med en ny ansökan om planbesked 2021-07-15.  
 
Syftet är ansökan om planbesked är att Saint Fastighets AB vill pröva möjligheten för att bygga 40-60 
bostäder i varierad upplåtelseform på fastigheten Näsby 3:24, väster om Taxinge slott. Sökande anger 
att visionen med platsen är en varierande bostadsbebyggelse enligt konceptet självförsörjande hus och 
att fokus för projektet är att minska det ekologiska fotavtrycket och hela bostadens livscykel samt öka 
möjligheten för en hållbar livsstil hos de boende.   
 
Förvaltningen anser att positiva planbesked för bebyggelseutveckling i Taxingeområdet inte bör 
lämnas innan utbyggnadsintentioner är belysta i pågående aktualisering av översiktsplan samt att 
planering för en hållbar utveckling har konkretiseras i en strategi som beaktar området/stråket i sin 
helhet. Avsikten med inte föregå den långsiktiga sammanhållande planeringen anges i gällande 
översiktsplan samt i det nyligen antagna miljöprogrammet. 
 
Förvaltningen bedömer att det i dagsläget finns påverkande faktorer som kan innebära problematik 
för utveckling av området i sin helhet om bebyggelsetillväxt sker i olämplig ordning, främst berörs VA 
samt kommunikationer. I genomförd bedömning har exempelvis brister med VA-försörjning samt 
utökad trafikering av befintligt vägsystem identifierats. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-11-10 
Bedömning ansökan om planbesked 2021-11-10 
Ansökan om planbesked 2021-07-15 
Idéskiss (bilagad ansökan) 2021-06-30 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Handläggaren 
Planchefen 
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§ 19 
Remiss, Förslag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033 (RS 2021-
0109) 
Diarienummer: KS/2021:600 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Föreslaget yttrande över länstransportplanen godkänns och antas som kommunstyrelsens eget 
yttrande. 

2. Ställa sig bakom Södertörnskommunernas gemensamma yttrande. 

Sammanfattning 

Region Stockholm har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms län för perioden 2022-2033. Svar på remissen ska inkomma senast 
1 februari 2022. 

Nykvarns kommun ställer sig bakom Södertörnskommunernas gemensamma yttrande, och 
kompletterar med kommunspecifika synpunkter i ett separat yttrande. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-11-25 
Nykvarns yttrande 2021-11-25 
Södertörnkommunernas yttrande 2021-01-03 
Remissunderlaget finns i sin helhet på forslag-till-lansplan-2022-2033.pdf (regionstockholm.se)  

Beslutet skickas till 

Akten 

Region Stockholm: registrator.rlk@regionstockholm.se. 
Ange ” Dnr RS 2021-0109, remiss länsplan 2022-2033”. 

  

https://www.regionstockholm.se/contentassets/57e1785380d44878a1a53e13f32a7226/forslag-till-lansplan-2022-2033.pdf
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§ 20 
Delgivningar 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Delgivningar noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har delgivits följande: 

1. Information om remissynpunkter på T22 
2. Ändringar och tillägg i huvudöverenskommelse om lön m.m 
3. Protokoll SBFF 2021-12-17 
4. Verksamhetsplan 2022-2023 SBFF 
5. Handlingsprogram LSO 2022-2023 SBFF 
6. Storsthlm – Avgift 2022 per kommun gymnasieantagningen 
7. Storsthlm – Serviceavgift 2022 beslut styrelse 211216 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 34(36) 

§ 21 
Delegationer 
Diarienummer: KS/2022:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-01-13 KS/2022:1 Anmälan av delegationsbeslut till 
Kommunstyrelsen, Mark- och exploatering 
(BILAGA 1) 

2022:426 

2021-12-10 KS/2021:681 Beslut enligt §B2 om antagande av leverantörer i 
upphandling av försäkringar till kommunen via 
Söderberg & Partners 

2021:14618 

2021-12-09 KS/2021:679 Beslut om direktupphandling - avtal och PUB-avtal 
med Solarplexus IT-strategi AB avseende 
dokument- och ärendehanteringssystem 

2021:15036 

2021-12-09 KS/2021:679 Beslut om direktupphandling – avtal och PUB-avtal 
med Solarplexus IT-strategi AB avseende 
dokument- och ärendehanteringssystem Lex 

2021:15011 

2021-12-13 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C7, Beställning av valmaterial 
inför allmänna valen 2022 

2022:297 

2021-11-29 KS/2021:608 Delegationsbeslut att upphäva delegationsordning 
för valnämnden antagen av kommunfullmäktige 
den 8 mars 2018, § 27, KS/2018:13 

2021:14131 

2021-11-29 KS/2021:1 Delegationsbeslut av kommundirektören om 
upphävande av trafiksäkerhetspolicy enligt §A32 

2021:15006 

2021-12-06 KS/2021:578 Delegationsbeslut underskrivet - licensavtal och 
PUB-avtal 

2021:14483 

2021-12-15 KS/2021:648 Delegationsbeslut, direkupphandling om central 
nämndorganisation 

2021:14988 

2021-12-15 KS/2021:648 Delegationsbeslut, underskrivet, direktupphandling 
om central nämndorganisation 

2021:15003 



 
PROTOKOLL 

2022-01-25 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 35(36) 

2021-12-06 KS/2021:578 Delegationsbeslut-Licensavtal och 
personuppgiftsbiträdesavtal med Fujitsu angående 
arkivförteckningsprogram för Nykvarns kommun 
enligt §§ A24 och B6 

2021:14307 

2021-12-20 KS/2021:18 KLG ledigheter och ersättare jul-nyår 2021-2022 2021:15014 

2021-12-22 KS/2021:736 Ordförandebeslut om behörigheter till 
valmyndighetens valdatasystem Valid 

2021:15381 

 

Delegationsbeslut 
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§ 22 
Övriga frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Frågan anses besvarad. 

Sammanfattning 

Märtha Dahlberg (S) ställer en fråga om beredskapen inför sportlovet. Frågan besvaras på 
sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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