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Anslagsbevis  
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§ 23 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 1 mars kl. 10.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 24 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

Ärende 11. ”Godkännande av avtal med NSK avseende flytt av konstgräsplan” utgår. 

Beslutet skickas till 

akten 
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§ 25 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Frida Nilsson informerar om: 

  

1. Invigning av SEEL 
2. E-förslag - en första inblick 
3. Ny utbilningschef 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 26 
Information om status pågående projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads- och näringslivschef David Schubert informerar om pågående projekt. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 27 
Info – ekonomisk uppföljning januari 2022 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om den ekonomiska uppföljningen för 
januari 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 28 
Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, 
folkomröstning och röstmottagning 
Diarienummer: KS/2021:695 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 

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 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 
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röstmottagning. 
VN § 23 Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och 
röstmottagning. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Valnämnden 
Gruppledare för politiska partier i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 29 
Överenskommelse  - Huvudöverenskommelse om 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, 
HÖK 
Diarienummer: KS/2021:565 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, 
HÖK, antas. 

Sammanfattning 

Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan, men det fortsatta 
utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en samordningsstruktur för hur kommunerna och regionen 
organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare. För att underlätta och samordna när insatser ges 
från både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som reglerar 
samverkan och ansvarsfördelning i olika sakområden inom vård och omsorg. Det har saknats en 
huvudöverenskommelse med gemensam målsättning och utgångspunkter samt principer för 
samverkan på olika nivåer. 

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 – Rekommendation Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg, HÖK 

Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsnämnden 

Rekommendation Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg 

Remissen 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 30 
Revidering av förbundsordning för Södertörns 
brandförsvarsförbund 
Diarienummer: KS/2021:354 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 

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. 
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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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§ 31 
Införande av kommunal hyresgaranti 
Diarienummer: KS/2022:56 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – införande av kommunal hyresgaranti 
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Tjänsteskrivelse, vård- och omsorgsnämnden kommunal hyresgaranti 

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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§ 32 
Gemensamma planeringsförutsättningar för budget 2023 med 
utblick mot 2024-2025 
Diarienummer: KS/2022:92 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

1. Godkänna gemensamma planeringsförutsättningar för budget 2023 med utblick mot 2024-
2025 

Sammanfattning 

Grunden för planeringsförutsättningarna för budgetperioden 2023-2025 utgörs främst av en beräknad 
befolkningsförändring. Den befolkningsprognos som presenteras är gemensam för alla verksamheter 
och ska utgöra en del av en sammantagen bild som verksamheterna använder för bedömningar av 
kommande resursbehov. 

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 – gemensamma planeringsförutsättningar för budget 2023 med utblick mot 2024 - 
2025 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 33 
Tilläggsavtal till kommunhusets hyresavtal 
Diarienummer: KS/2022:42 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Tilläggsavtal till kommunhusets hyresavtal godkänns med ändringen att ordet ”övertar” stryks 
i garantifrågan. 

2. Kommundirektören skriver under avtalet i enlighet med kommunstyrelsens beslut. 

Sammanfattning 

Då ombyggnationen av det nya kommunhuset är färdigställd har ett tilläggsavtal tagits fram för att 
korrigera aspekter som förändrats med färdigställningen. Det handlar exempelvis om beräkning av 
fastighetsskatten, där korrekt andelstal för lokalen efter färdigställandet är 82,2 procent. Tilläggsavtalet 
innefattar även godkännande av skylt på tillbyggnaden och en flaggstång ovanför den östliga entrén 
till fastighetens kulvert. Det nya avtalet gör även förtydliganden vad gäller area, värmekostnader och 
kommunens installationer i fastigheten, som exempelvis brandlarm och passersystem. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen med 
ändringen att ordet ”övertar” stryks i garantifrågan. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen med ändringen från Gunilla 
Lindstedt (NP). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles med ändringen att ordet ”övertar” 
stryks i garantifrågan. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Tilläggsavtal till kommunhusets hyresavtal 

Tilläggsavtal till kommunhusets hyresavtal 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 34 
Yttrande över Uppdrag om översyn av Södertörns 
brandförsvars förbundsordning 
Diarienummer: KS/2021:354 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet.   

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslutade den 17 september 2021 att 
återremittera ärendet om översyn av förbundsordningen till medlemskommunerna. Detta gjordes för 
att förankra förslaget och göra nödvändiga anpassningar. 

Den föreslagna översynen av förbundsordningen omfattar bland annat förbundets uppdrag, 
budgetprocesser och finansieringsprinciper. Då dessa frågor är av principiell karaktär eller av större 
vikt bör medlemskommunerna äga processen och agera uppdragsgivare till en extern utredare. 

De tio kommundirektörerna i medlemskommunerna har gemensamt tagit fram ett yttrande över 
beslutsunderlaget för översynen av förbundsordningen, som godkänts av respektive kommunstyrelses 
ordförande. Yttrandet menar att ett uppdrag att se över förbundsordningen framförallt bör omfatta: 

1. Förbundets uppdrag och verksamhet. 
2. Den politiska organisationen (mandatperioder). 
3. Medlemskommunernas möjlighet till styrning av kommunalförbundet. 
4. Budget- och samrådsprocesser. 
5. Finansieringsprinciper. 

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 - Yttrande över Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars förbundsordning 
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PM - Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning 

Beslut SBFF 2021-09-17, § 70 

Underlag SBFF – Översyn av förbundsordningen 

Förbundsordning SBFF 

Reglemente Förbundsdirektionen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Södertörns brandförsvarsförbund 

  



 
PROTOKOLL 

2022-02-22 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 21(27) 

§ 35 
Remiss: Program för social hållbarhet i Haninge kommun, KS 
2021/620 
Diarienummer: KS/2021:659 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förslaget till yttrande antas som eget. 

Sammanfattning 

Haninge kommun har tagit fram ett förslag till program för social hållbarhet. Programmet har sänts ut 
på remiss till bland annat Nykvarns kommun och ska besvaras senast den 28 februari 2022. 

Programmet ska tillsammans med översiktsplanen och det klimat- och miljöpolitiska programmet 
bidra till en långsiktig hållbar utveckling och ett gott liv i Haninge. Det ska utgöra underlag i 
verksamhetsplanering och budgetering och fungera som vägledning för koncernens alla verksamheter 
i förvaltningar och bolag. Programmet ska också inspirera och involvera andra aktörer som verkar i 
Haninge att utveckla sitt arbete med social hållbarhet. 

Programmet för social hållbarhet pekar ut fyra målområden för det sociala hållbarhetsarbetet: 

• Demokrati och deltagande 
• Uppväxtvillkor och levnadsvanor  
• Arbete och livslångt lärande 
• Boende och livsmiljö 

För varje målområde finns effektmål och strategier för att nå effektmålen. 

I förvaltningens förslag till yttrande över programmet för social hållbarhet ställer sig kommunen 
positiv till målområden, effektmål och strategier. Programmet bedöms ha god ambitionsnivå och 
kunna leda till framgång. Yttrandet föreslås antas som kommunstyrelsens eget. 

Yrkanden 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-01-03 - Yttrande gällande remiss av Program för social hållbarhet i Haninge 
kommun, KS 2021/620. 

Förslag till yttrande gällande Program för social hållbarhet i Haninge kommun, KS 2021/620. 
Remissversion Program för social hållbarhet i Haninge kommun, KS 2021/620. 
Remiss: Program för social hållbarhet i Haninge kommun, KS 2021/620. 
Missiv, Remiss: Program för social hållbarhet i Haninge kommun, KS 2021/620. 
Bilaga Fördjupad information. Remiss: Program för social hållbarhet i Haninge kommun, KS 
2021/620. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Haninge kommun (haningekommun@haninge.se) 
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§ 36 
Remiss Reviderad översiktsplan Huddinge kommun 
Diarienummer: KS/2021:677 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Förvaltningens förslag till remissvar antas som eget. 

Sammanfattning 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Huddinge kommun 
bjuder in till samråd om kommunens reviderade översiktsplan med sikte på år 2050. Översiktsplanen 
omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. I 
översiktsplanen visas hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas 
eller bevaras. Förslaget har även varit föremål för en extern hållbarhetsbedömning, inklusive en 
strategisk miljöbedömning, som redovisas i en hållbarhetskonsekvensbeskrivning. 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen ingår också i samrådet. 

Översiktsplanen har fyra mål som visar vilka frågor kommunen behöver fokusera på i planeringen för 
att skapa en hållbar utvecklig. Dessa är: 

• Ett levande och växande Huddinge 
• Ett Huddinge i samspel med naturen 
• Ett Huddinge som håller ihop 
• Ett Huddinge med minskad klimatpåverkan 

Varje mål har fyra delmål, som framgår i samrådsversionen av översiktsplanen. 

Synpunkter på översiktsplanen ska lämnas senast den 3 mars 2022. I förvaltningens förslag till 
remissvar har Nykvarns kommun inget att erinra mot framtaget förslag till översiktsplan. Remissvaret 
föreslås antas som kommunstyrelsens eget. 

Yrkanden 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-01-04 - Remissvar samrådsversion av reviderad översiktsplan 2050 för 
Huddinge kommun, KS-2020/635. 

Remissvar angående samrådsversion av reviderad översiktsplan 2050 för Huddinge kommun, KS-
2020/635. 

Samrådsversion översiktsplan Huddinge kommun, KS-2020/635 

Remiss Reviderad översiktsplan Huddinge kommun, KS-2020/635 

Remissmissiv reviderad översiktsplan Huddinge kommun, KS-2020/635 

Beslutet skickas till 

Akten 
Huddinge kommun (plan@huddinge.se) 
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§ 37 
Remiss Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Diarienummer: KS/2021:665 

Beslutet justerades omedelbart, se separat protokoll 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Gemensamt södertörnsyttrande över Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 

Remissyttrande från Södertörnskommunerna över nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033 

Remissmissiv - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Remiss, Trafikverkets rapport TRV 2021/79143 Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033 

Beslutet skickas till 

Akten 

Strateg, Södertörnskommunerna 
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§ 38 
Delgivningar 
Diarienummer:  

Ärendebeskrivning 

Följande delgivningar har inkommit till kommunstyrelsen: 

1. Bilaga Missiv granskning budgetprocess Nykvarn 2021 
2. Bilaga Rapport budgetprocessen Nykvarn – SLUTLIG 
3. Cirkulär 22_03 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
4. Cirkulär 22_04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv Avtalad Pension (AKAP-

KR) 

Beslutet skickas till 
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§ 39 
Delegationer 
Diarienummer: KS/2022:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-02-10 KS/2021:667 Delegationsbeslut direktupphandling tillgänglighet 
Nykvarns bibliotek 

2022:1410 

2022-02-02 KS/2022:78 Delegationsbeslut enligt §§D7 och D8 om 
anställningar, som avser vakanta plats och 
ersättningsrekryteringar, fattats avseende kultur- 
och fritidschef, kommunikatörer samt turism- och 
näringslivssamordnare. 

2022:1110 

2022-02-02 KS/2021:243 Delegationsbeslut om 
säkerhetsskyddsöverenskommelse med bilagor 

2022:1111 

2022-02-02 KS/2022:74 Delegationsbeslut, tf socialchef 220121-220204 2022:1098 

2022-02-01 UN/2022:18 Tillförordnade av rektor Turingeskolan 
(delegationsbeslut del 1 § D3 - utbildningschef) 

2022:128 
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