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§ 40 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 11 april kl. 15:00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 41 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Tillägg till dagordningen - Övrig fråga från Märtha Dahlberg (S) om det finns ett uppdrag att 
utreda driftform av Bergtorp förskola. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 42 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Frida Nilsson informerar om: 

1. Ukraina - flyktingmottagande 
2. Tidplan för budgetarbetet 
3. Kommunens trygghetsarbete (Zacharias Tjäder) 
4. Valet 2022 (Sisilya Rhawi) 
5. Kultur- och fritidsverksamheten 2022 (Fredrik Ljungestig) 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 43 
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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§ 44 
Ekonomisk uppföljning - februari 2022 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om den ekonomiska uppföljningen för 
februari 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 45 
Miljöredovisning 2021-Uppföljning av Miljöprogram för 
Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2022:186 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna Miljöredovisningen 2021 med bilaga redovisning av delmål. 
2. Nuvarande miljöprogram inklusive delmål även ska gälla år 2023. 

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. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M, MP) 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 – 2022-03-08 

Miljöredovisning 2021: Uppföljning av Miljöprogram för Nykvarns kommun  
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Bilaga: Redovisning av delmål 

Beslutet skickas till  

Akten 
Kommunens revision 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
NKK 
AB Nykvarnsbostäder 
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§ 46 
Utveckling av arbetet med trygghet och brottsförebyggande 
Diarienummer: KS/2021:644 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att integrera medborgardialog som en del i kommunens 
arbete med trygghet, samt att planering och uppföljning av arbete med trygghet integreras i 
kommunens styrmodell och ska återkomma med en plan till kommunstyrelsen till senast i 
september. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

2. Arbetsgruppen Trygg i Nykvarn avvecklas och dess funktion integreras i strukturen för 
medborgardialoger istället. 

Sammanfattning 

På kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022 fick kommundirektören i uppdrag att se över 
arbetsgruppen Trygg i Nykvarns funktion, samt hur planering och uppföljning av trygghetsarbetet kan 
integreras i kommunens styrmodell. 

Kommunens arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor utgår idag huvudsakligen 
ifrån säkerhetsavdelningen, som består av en säkerhetschef som arbetar samverkande med andra 
kontor och myndigheter inom krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, intern säkerhet och 
brottsförebyggande arbete. 

Trygg i Nykvarn är en arbetsgrupp utan beslutsmandat som inrättades februari 2005. Arbetsgruppen 
har en programförklaring som anger att den bland annat ska arbeta med att sprida information om 
kommunens arbete med trygghetsfrågor. Detta dokument har dock inte reviderats på länge och deras 
uppdrag är mer otydligt idag. 

Medborgardialog är en samverkansform som skulle kunna integreras i kommunens befintliga 
styrmodell. Den syftar till att skapa möjlighet till inflytande och delaktighet för medborgare i det 
lokala samhällets utveckling. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2006 arbetat med att 
ge kommuner stöd i arbete med medborgardialoger. 

Därför föreslår förvaltningen att kommundirektören får i uppdrag att integrera medborgardialog som 
en del i kommunens styrmodell och komma med förslag på uppdatering av relevanta styrdokument, 
samt vid behov framtagande av nya, samt att Trygg i Nykvarn avvecklas och dess funktion integreras i 
strukturen för medborgardialoger istället. 

Förslag till beslut 
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Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M, MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen med tillägget att det ska återrapporteraas till kommunstyrelsen i september. 

Mats Claesson (SD) yrkar avslag till punkt 2 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att punkt 1 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles med ändringen från 
Gunilla Lindstedt (NP). 

Ordföranden frågar om punkt 2 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller avslås och finner att 
den bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet till punkt 2. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Utveckling av arbetet med trygghet och brottsförebyggande 

Beslutet skickas till 

Akten 

Säkerhetsavdelningen 
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§ 47 
Uppdrag till kommundirektören att genomlysa Kulturskolans 
verksamhet 
Diarienummer: KS/2022:141 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra en genomlysning av Nykvarns Kulturskola. 
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast september 2022. 

Sammanfattning 

Nykvarns kulturskola är en frivillig verksamhet som vänder sig till barn och unga i hela kommunen. 
Undervisningen sker på fritiden och inom orkesterverksamhet, piano, gitarr och bild. 
Bildundervisning är en tillfällig verksamhet och ingår inte i ordinarie verksamhet. 

En allsidig kulturskola som möter efterfrågan och samtidigt värnar traditionella kultur- och 
musikyttringar är en viktig del i ambitionen att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn 
och unga i kommunen.  

För att säkerställa att nuvarande kulturskoleverksamhet har ett innehåll och genomförande som ger 
förutsättningar att så många som möjligt ska kunna ta del av undervisningen föreslås att en 
genomlysning genomförs. Genomlysningen kan bland annat tjäna som underlag till det uppdrag om 
kultur- och fritidspolitiskt program som kommunstyrelsen nyligen fattat beslut om att genomföra.  

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M, MP) 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 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 
Utbildningskontoret 
Kommunledningskontoret 
Akten 
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§ 48 
Förslag till taxor för Furuborghallen 
Diarienummer: KS/2022:70 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. 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. 

Förslag till beslut 

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

Märtha Dahlberg (S) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Märtha Dahlberg framställer vidare följande tilläggsyrkande: 

• Ett informationsmöte med föreningarna ska ske under våren 2022. 
  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet från Märtha Dahlberg (S) avslås eller bifalles och finner att 
det avslås. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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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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§ 49 
Taxor och avgifter 2022, kostnader för trygghetslarm inom 
maxtaxan 
Diarienummer: KS/2022:76 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. 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. 

Förslag till beslut 

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

Märtha Dahlberg (S), Mats Claesson (SD) 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 – Trygghetslarm inom maxtaxan 

Förslag till revidering av taxor och avgifter vård- och omsorgsnämnden 2022 

§13 Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-01-10 



 
PROTOKOLL 

2022-04-05 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 18(40) 

Beslutet skickas till 

Akten 

Författningssamlingen 

Vård- och omsorgskontoret 

Ekonomi 
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§ 50 
Internkontrollrapport 2021 för kommunstyrelsen inkl. bilagor 
Diarienummer: KS/2022:114 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänner kommunsstyrelsens internkontrollrapport 2021 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

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. 

Det finns dock ett antal brister avseende hur vissa risker med tillhörande riskreducerande aktiviteter 
hanterats och dessa kommer att överföras till kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 

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.  

Detta har skapat förutsättningar för att ta fram och arbeta med nya riktade riskreducerande åtgärder 
inom upphandlingsprocess och kommunstyrelsens uppsiktsarbete och det bedöms att internkontrollarbete inom 
dessa två riskområden behöver fortsätta även under 2022. 

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.  
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Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner Internkontrollrapport 2021 för 
kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M, MP) 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 – 2021-02-25 

Internkontrollrapport 2021 för kommunstyrelsen 

Internkontrollrapport: Kommungemensamma risker 2021 

Kommungemensamma risker 2022 

Bilaga 1: Årsrapport Dataskydd 2021 

Bilaga 2: Uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 2021  

 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Kommunledningskontoret 
Personalkontoret 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontor 
Kommunens revision 
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§ 51 
Avstämningsärende: Årsuppföljning av Nykvarns kommuns 
internkontrollarbete 2021 
Diarienummer: KS/2022:113 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

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.  
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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. 

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. 

Förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 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 
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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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§ 52 
Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2022:112 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen inklusive bilagor godkänns. 
2. Beslutsuppföljningen per den 31 december 2021 godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen. I 
samband med verksamhetsberättelsen redovisas en uppföljning av de politiska uppdragen per den 31 
december 2021. 

Arbetet med kommunstyrelsens effektmål per den 31 december har i stort sett löpt och avslutats 
enligt plan. Måluppfyllelsen för fem av 15 effektmål bedöms som Mycket god. Sju effektmål bedöms 
ha god måluppfyllelse. Tre effektmål har acceptabel måluppfyllelse. 

En samlad bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse utifrån kommunens sex strategiska mål 
visar att två av strategiska målen uppvisar en mycket god uppfyllelse och fyra av målen uppvisar god 
uppfyllelse. 

För kommunstyrelsens verksamheter redovisas ett budgetöverskott på 3,2 mkr.  

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M, MP) 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 – 2022-02-28 

Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen  

Bilaga 1: Uppföljning av upphandlingsplan 2021  
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Bilaga 2: Uppföljning av handlingsplan för digitalisering 2021 

Bilaga 3: Uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2021  

Bilaga 4: Uppföljning av konkurrensplan 2021 

Bilaga 5: Uppföljning av lokalplan 2021 

Beslutuppföljning per den 31 december 2021 för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  

Akten 
Kommunens revision 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Kommunledningskontoret 
Personalkontoret 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontor 
NKK 
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§ 53 
Årsredovisning 2021 för Nykvarns kommunkoncern AB 
Diarienummer: KS/2022:145 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten i kommunens helägda aktiebolag bedöms under 
år 2021 ha bedrivits i enlighet med de ändamål som kommunfullmäktige fastställt samt inom 
de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen. 

Kommunstyrelsen föreslår att 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. 

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. 

Förslag till beslut 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar för majoriteten (NP, M, MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Maria Salberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Nykvarns kommunkoncern 2021 

Årsredovisning för Nykvarns kommunkoncern 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 54 
Årsredovisning 2021 för Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2022:158, KS/2022:112 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att 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.  

Förslag till beslut 

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



 
PROTOKOLL 

2022-04-05 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 28(40) 

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 – 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 Överförmyndaren 

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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§ 55 
Reviderad tidsplan för budgetarbetet 2023 
Diarienummer: KS/2022:246 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna reviderad tidsplan för budgetarbetet 2023 

Sammanfattning 

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

Kommundirektörens underlag till budget planerades i tidsplanen för publicering i april. Med 
anledning av kriget är den tidigare skatteprognosen inte längre aktuell och en reviderad skatteprognos 
behöver tas fram av SKR. Den nya prognosen den 28 april kommer ha stora osäkerheter men är 
jämfört den tidigare prognosen framtagen efter krigsutbrottet i Ukraina och mer aktuell. 
Kommundirektörens underlag till budget presenteras istället i maj. 

Interna avstämningar kommer med anledning av detta även att genomföras under maj. 

Förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Reviderad tidsplan för budgetarbetet 2023 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 56 
Planuppdrag för Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö) 
Diarienummer: KS/2022:188 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Förvaltningen får i uppdrag att pröva en detaljplan för Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö).  

Sammanfattning 

2022-02-15 inkom en ansökan om planbesked för fastigheten Kokboken 10 med syfte att uppföra ett 
flerbostadshus. Bifogat finns ansökan om planbesked för Kokboken 10 samt en illustration över det 
ansökta flerbostadshuset. Kokboken 10 är lokaliserat i tätorten längs med Turingeån 
(Stålbruksdammen), en unik och värdefull kulturmiljö i kommunen som är en viktig del av Nykvarns 
historia. Flera fastigheter längs ån är idag enligt den gällande byggnadsplanen (TUR-01-348 från 1946) 
utsatta för en typ av avstyckning, bostadstäthet och bebyggelseform som inte är önskvärd inom åns 
unika kulturmiljö. Genom att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området 
kommer kommunen kunna kontrollera att området utvecklas på ett önskvärt sätt och bevara områdets 
värdefulla kulturmiljö och landskapsbild. Kartmaterial över möjligt kommande planområde finns 
bifogat. 

Förslag till beslut 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) anmäler en protokollsanteckning: 

"Kokboken 10 är lokaliserad i tätorten längs med Turingeån (Stålbruksdammen), en unik och värdefull 
kulturmiljö i kommunen som är en viktig del av Nykvarns historia. …… ny detaljplan för området 
kommer kommunen kunna kontrollera att området utvecklas på ett önskvärt sätt och bevara områdets 
värdefulla kulturmiljö och landskapsbild. 

Vi håller helt med men anser att det är för liten del av Turingeån som berörs av förslaget. Detaljplanen 
borde vara för hela ån eller åtminstone hela vägen ner till Järndammen, det som berör dom centrala 
delarna av nykvarn. 
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Att kommunen i skrivelsen ändrat uppfattning om hur värdefull miljön runt ån är ser vi mycket positivt på 
då tidigare inställning om stålbruksdammen varit att det räcker med en å fåra på tre meter istället för 
damm. 

Det pågår dessutom arbeten där länsstyrelsen är inblandade som tittar på vattendom över ån och uppgifter 
om hur mätningen ska gå till överallt är inte redovisade från kommunen. 

Vi anser därför att ovanstående planuppdrag bör därför sättas i rätt kontext och omfatta hela åsystemet 
inklusive dammar genom Nykvarn. Slutligen vill vi klargöra att vi motsätter oss all form av bebyggelse 
liknande den ansökta." 

Jan Brolund (NP) anmäler en protokollsanteckning: 

"Samtliga i Kommunstyrelsen närvarande partier, Nykvarnspartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, 
Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är överens om nödvändigheten 
att se över alla äldre detaljplaner i Nykvarns centrala delar för att tillse att oönskad exploatering som skulle 
kunna skada värdefulla kulturmiljöer och landskapsbild ej kan ske." 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2022-03-09 

Drönarbild Dammen – 2020 

Kartunderlag Planområde – 2022-03-08 

Ansökan om planbesked Kokboken 10 – 2022-02-15 

Bilagd illustration till ansökan om planbesked Kokboken 10 – 2022-02-15  

Beslutet skickas till 

Akten 

Samhällsutvecklings- och näringslivschef  

Planchef 

Mark- och exploateringschef 
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§ 57 
Detaljplan för Mörby 6 – beslut om granskning 
Diarienummer: KS/2018:419 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Planförslaget godkänns och förvaltningen ska ställa ut detaljplanen för granskning. 

Sammanfattning 

Detaljplanen Mörby etapp 6 är en del av pågående verksamhetsutveckling i Stockholm syd. 
Planområdet för etapp 6 utgör den mark som ligger mellan etapp 5 och Ånsta/Södertälje. Det aktuella 
området ingick tidigare i etapp 5 men skildes av från denna, troligen med grund i genomförandefrågor 
och att processen med det område som slutligen utgjorde etapp 5 bedömdes påverkas i olämplig grad. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning 
inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel) 
inom ramen för logistikområdet Stockholm syd. En mindre del av planen möjliggör även för 
begränsat idrottsändamål. I detaljplaneförslaget möjliggörs cirka 63 ha för verksamheter, handel 
och/eller kontor varav 47 hektar även möjliggör för industri. Med verksamheter avses service, lager, 
restaurang, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med 
begränsad omgivningspåverkan. Skillnaden på mark för verksamhetsändamål och industriändamål är 
graden av omgivningspåverkan. Industrietablering kan beroende på typ, omfattning och 
störningspåverkan kräva hänsynsavstånd till andra omkringliggande verksamheter/industrier. 

För att undvika oacceptabel påverkan på naturvärden har markområden som bedömts utgöra lämpliga 
livsmiljöer för främst tjäder bevarats. Kompensationsåtgärder krävs för att ersätta lokala naturvärden.  

Samrådet av detaljplaneförslaget genomfördes mellan 2021-02-08 och 2021-03-05. Under 
samrådsperioden inkom totalt 13 yttranden. Inkomna synpunkter handlar framförallt om naturvärden, 
riksintressen och avstånd till dessa samt miljökvalitetsnormer för vatten i recipienter. Efter samrådet 
har justeringar gjorts utifrån inkomna synpunkter vad avser avgränsning mellan kvartersmark och 
naturmark, säkerhetsavstånd till Trafikverkets anläggningar, justeringar av användningsgränser och 
formuleringar i planbeskrivningen.  

Förslag till beslut 

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

Märtha Dahlberg (S) yrkar att dagligvaruhandel och livsmedelshandel ska finnas med under punktens 
syfte och huvuduppdrag tillsammans med logistik, industri, kontor och handel.  
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Verksamheter inom logistik service, lager restaurang tillverkning och tillhörande försäljning, 
partihandel och annan jämförlig verksamhet. 

Mats Claesson (SD) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till yrkandet från Märtha Dahlberg (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 
eller enligt yrkandet från Märtha Dahlberg (S) och finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 
bifalles 

Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 

Nej-röst för att bifalla yrkandet från Märtha Dahlberg (S). 

 

Gunilla Lindstedt (NP) Ja 

Johan Hägglöf (M) Ja 

Märtha Dahlberg (S) Nej 

Mats Claesson (SD) Nej 

Britt-Marie Ellis Nygren (S) Ja 

Jan Brolund (NP) Ja 

Maria Salberg (S) Nej 

Kerstin Eriksson (C) Nej 

Marie Martna (MP) Ja 

 

Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen 
bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S), (SD), (C) reservation till förmån för eget yrkande 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-28  

Plankarta, 2022-01-26 
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Plan-och genförandebeskrivning, 2022-01-26 

Samrådsredogörelse, 2021-10-19  

Beslutet skickas till 

Akten 
Planavdelningen  
Mark-och exploateringsavdelningen 
Näringslivschef 
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§ 58 
Remiss reviderad framkomlighetsstrategi Stockholms stad 
Diarienummer: KS/2021:700 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Yttrandet över Stockholms stads framkomlighetsstrategi godkänns och antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Sammanfattning 

Stockholms stad har inkommit med en remiss till bland annat Nykvarns kommun om yttrande på 
deras nya Framkomlighetsstrategi. Styrdokumentet är ett övergripande dokument med syfte att vara 
en utgångspunkt för ett större ramverk med andra styrdokument. 

Förvaltningen har tagit fram ett yttrande som lyfter fram de positiva aspekterna av den detaljerade 
genomlysningen som Stockholms stad har gjort inför framtagandet av deras nya 
framkomlighetsstrategi. Yttrandet fokuserar även på att Framkomlighetsstrategin är ett väl underbyggt 
och brett styrdokument. 

Förslag till beslut 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Yttrande över Stockholms stads Framkomlighetsstrategi 

Förslag till yttrande över Stockholms stads Framkomlighetsstrategi 

Remiss Framkomlighetsstrategi 

Beslutet skickas till 

Akten 

Stockholms stad 
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§ 59 
Delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2022:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-03-02 KS/2022:26 220303-220315, Liridona tf personalchef 2022:2172 

2022-03-15 KS/2022:220 Avtalsförlängning-TI 2019-1099 SKL Finansiell 
Fordonsleasing 2017 Nykvarn (§ B 11) 

2022:3158 

2022-02-16 KS/2022:80 Delegationsbeslut avseende direktupphandling 
vikarieförmedlare_administratör till förskolorna,  
(UN_s delegationsordning del 1 § B6, rektor Erica 
Thor-Bergkvist, UN/2022/67) 

2022:1645 

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

2022:1410 

2022-03-09 KS/2022:196 Delegationsbeslut ersättningsrekrytering avseende 
utredare till kansliavdelningen 

2022:2476 

2022-02-11 KS/2022:87 Delegationsbeslut om revidering av Rutiner för 
inköp 

2022:1479 

2022-02-15 KS/2022:127 Delegationsbeslut om tilldelningsbeslut medicinsk 
utrustning TI 2021-1074 

2022:1597 

2022-02-25 KS/2022:160 Delegationsbeslut om tillfälligt förordnande, 
samhällsutvecklingschef. Claes E ersätter David S 
220301-220306 

2022:1947 

2022-03-04 KS/2020:617 Delegationsbeslut Ordförandebeslut om 
remissyttrande från södertörnskommunerna över 
samrådsremiss, ombyggnad E4/E20 

2022:2587 

2022-03-02 KS/2022:18 Delegationsbeslut Tf KLK-chef 220310-220317, 
Kenneth N 

2022:2161 

2022-03-11 KS/2022:205 Delegationsbeslut, förlängning av avtal Flyttjänster 2022:3048 
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och magasinering TI2019-1062 

2022-02-15 KS/2022:214 Delegationsbeslut, Förlängning av Skafferiavtal - 
TI 2018-2049 ( § B 11) 

2022:3157 

2022-03-07 KS/2022:212 Delegationsbeslut-Prisjustering - Avtalsförlängning 
TI 2018-2102 Kontorsmaterial (§ B 11) 

2022:3159 

2022-03-15 KS/2021:664 Direktupphandling av Rbok 2022:2710 

2022-03-04 KS/2020:617 Ordförandebeslut om remissyttrande från 
Södertörnskommunerna över Samrådsremiss för 
vägplan avseende ombyggnad av E4/E20 delen 
trafikplats Moraberg till trafikplants Saltskog, 
undertecknad 

2022:2378 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 60 
Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser till 
kommunstyrelsen år 2022 
Diarienummer: KS/2022:6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna skrivelser och protokoll 

Datum Namn 

2022-02-16 Protokoll SBFF 2022-02-11 

2022-02-17 Protokoll kommunstyrelsens digitaliseringsutskott (DU) 2022-02-17 §§ 1-8 - signerat 

2022-02-26 Cirkulär 22_07 Ändringar i skollagen 1 juli 2021 

2022-02-28 Södertörnskommunernas årsredovisning och bokslut 2021 Beslutad 

2022-03-02 Cirkulär 22_08 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m._HÖK T_med 
AkademikerAlliansen 

2022-03-08 Protokoll utbildningsnämnden 2022-03-08 §§ 10-33 

2022-03-09 Protokoll VN 2022-03-09 

 

E-förslag som uppnått 50 röster. E-förslagen finns publicerade på kommunens hemsida. 

Datum Namn 

Slutade samla in 
röster 2022-01-
28. Uppnådde 
600 röster. 

E-förslag, Ishall och simhall i Nykvarn 

Slutade samla in 
röster 2022-02-
03. Uppnådde 
87 röster. 

E-förslag, Belyst gång och cykelväg till Jägarskogens naturreservat  

Slutade samla in 
röster 2022-02-
03. Uppnådde 

E-förslag, Gång och cykelväg till Bommersvik 
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162 röster. 

Slutade samla in 
röster 2022-02-
03. Uppnådde 
61 röster. 

E-förslag, 4h-gård på Båglan 

Slutade samla in 
röster 2022-02-
03. Uppnådde 
143 röster. 

E-förslag, Ica Maxi, Willys,Coop 

Slutade samla in 
röster 2022-02-
17. Uppnådde 
184 röster. 

E-förslag, Väjningsplikt 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 
Övriga frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Frågorna godkänns. 

Sammanfattning 

Följande frågor anmäls och besvaras på sammanträdet: 

Fråga från Märtha Dahlberg (S) om det finns ett uppdrag att utreda driftform för Bergtorp förskola. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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