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Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-26  

Tid och plats  

2022-04-26 klockan 13:30-17:30 i Yngern 

Beslutande ledamöter 

Gunilla Lindstedt (NP) ordförande, Johan Hägglöf (M) 1:e vice ordförande, Märtha Dahlberg (S) 2:e 
vice ordförande, Mats Claesson (SD), Effe Östman (M) ersätter Britt-Marie Ellis Nygren (M) § 62 – 
69, Britt-Marie-Ellis Nygren (M), tjänstgör § 70-91, Jan Brolund (NP), Maria Salberg (S), Anne-Marie 
Falk (L) ersätter Kerstin Eriksson (C), Marie Martna (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Effe Östman (M), § 70-91, Lillemor Garbenius-Källström (S), Kjell Lindberg (SD), Thorbjörn Wallin 
(NP), Åsa Sternrot (NP), Björn Hasselrot (NP) § 62-79 

Övriga närvarande 

Frida Nilsson, Fredrik Rönnlycke Westermark, David Schubert, Daniela Fuciu, Sisilya Rhawi 

Tid och plats för justering 

Måndagen den 2 maj klockan 14.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

62- 91  

Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Gunilla Lindstedt (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Märtha Dahlberg (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-05-03 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 62 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 2 maj kl. 14.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 63 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Tillägg till dagordningen – Ärende från Gunilla Lindstedt (NP) Uppdrag från majoriteten - 
Utveckla och tillgängliggör Älgbostad och Hökmossbadet 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 64 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Frida Nilsson informerar om flyktingmottagande med anledning av kriget i 
Ukraina. 

Biträdande kommundirektör Daniela Fuciu informerar om medarbetarprogram 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 65 
Information om status för pågående projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads- och näringslivschef David Schubert informerar om pågående projekt. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 66 
Information om delårsrapport per den sista mars 
kommunstyrelsen 2022 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om kommunstyrelsens delårsrapport per 
den sista mars 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 67 
Information om delårsrapport per den sista mars Nykvarns 
kommun 2022 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark informerar om Nykvarns kommuns delårsrapport per 
den sista mars 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 68 
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för NKK och 
NYBO 
Diarienummer: KS/2021:649 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:  

1. Fastställer bolagspolicy för Nykvarns kommun samt bolagsordningar och ägardirektiv för Nykvarns 
kommunkoncern AB och AB Nykvarns bostäder. 

Sammanfattning 

Ärendet avser förvaltningens förslag på revideringar av styrdokument inom kommunens 
bolagskoncern utifrån kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningen föreslår kommunsstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderade styrdokument inom kommunens 
bolagskoncern:  

− Bolagspolicy för Nykvarns kommun 

 − Bolagsordning för Nykvarns kommunkoncern AB  

− Bolagsordning för AB Nykvarns bostäder  

− Ägardirektiv för Nykvarns kommunkoncern AB − Ägardirektiv för AB Nykvarns bostäder 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

VD-rapport – Förslag på revideringar av styrdokument inom kommunens bolagskoncern 

Bolagspolicy för Nykvarns kommun 

Bolagsordning för Nykvarns kommunkoncern AB  

Bolagsordning för AB Nykvarns bostäder  

Ägardirektiv för Nykvarns kommunkoncern AB  

Ägardirektiv för AB Nykvarns bostäder  
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Styrelsen för AB Nykvarnsbostäders remissvar på uppdaterade styrdokument 

KS/2021:129-Protokollsutdrag § 37 KF 2021-04-08 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Nykvarns kommunkoncern AB  
AB Nykvarns bostäder  
Kommunens revision 
Samtliga nämnder 
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§ 69 
Återrapportering av e-förslag och motioner 
Diarienummer: KS/2022:61 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2021-09-30 - 
2022-03-10 godkänns. 

2. Svarstiden för de två medborgarförslag som inte har hanterats inom ett år förlängs till och 
med 31 december 2022. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium årligen redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte är färdigberedda. Enligt 5 kap. § 35 kommunallagen 
(2017:725) ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen 
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från 
vidare handläggning. 

Kommunfullmäktige tog beslut under 2021 om att införa e-förslag på prov istället för 
medborgarförslag, men det finns fortfarande några medborgarförslag kvar som inte har hanterats. Det 
handlar om fyra obesvarade medborgarförslag, varav två av dessa inte har behandlats inom ett år. Det 
finns även tre obesvarade motioner från 2021. 

Förvaltningen planerar för att samtliga aktiva medborgarförslag och motioner ska handläggas och 
presenteras för beslut under år 2022. 

Vidare har det inkommit 23 e-förslag. Av dessa har 10 uppnått 50 röster under sina tre månader som 
aktiva på hemsidan och skickats till vidare hantering i nämnderna eller kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och 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. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade medborgarförslag, e-förslag och motioner, samt 
begäran om förlängd svarstid 

Redovisning av obesvarade merborgarförslag och motioner 2021-09-30 - 2022-03-10 

Redovisning av e-förslag 2021-09-30 - 2022-03-10 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 70 
Uppföljning och utvärdering av kommunstyrelsens båda 
utskott 
Diarienummer: KS/2021:293 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Återrapportering av uppföljning av utskotten godkänns. 

2. Uppdraget som kommundirektören fick om att följa upp kommunstyrelsens 

utskott (2021-06-10, §115) anses därmed avslutat. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande:  

3. Kultur- och fritidsutskottet upphävs till nästkommande mandatperiod.  

4. Digitaliseringsutskottet upphävs till nästkommande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Kommundirektören fick på kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021 i uppdrag att följa upp och 
utvärdera digitaliseringsutskottet och kultur- och fritidsutskottet. Detta har resulterat i en utredning 
som kommit fram till följande slutsatser: 

• Att det finns disparens mellan utskottens uppdrag, som beskriver aktiva och drivande 
instanser, och deras förutsättningar, där det saknas mandat och verktyg för att fullfölja 
uppdragen. 

• Att båda utskotten haft en del inställda möten under 2020 och 2021. Där Covid-19 pandemin 
varit faktorn för digitaliseringsutskottets inställda sammanträden under 2020, medan 
resterande inställda möten för båda utskotten har skett för att de inte sett behov av att hålla 
alla möten för året. 

• Att den stora majoriteten av ärenden har varit rena informationsärenden. 
• Att utskotten bör avvecklas eller revideras. 

Förvaltningen gör bedömningen att utredningen som har gjorts har uppfyllt det uppdrag som 
kommundirektören fått. Därför föreslår förvaltningen att återrapporteringen av uppföljning av 
utskotten godkänns, samt att uppdraget som kommundirektören fick för att följa upp 
kommunstyrelsens utskott anses vara avslutat. 

Förslag till beslut 
  
Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen.  
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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 - Uppföljning av utskotten 

Rapport - Uppföljning av kommunstyrelsens utskott 

Bilaga 1 - Tabeller och data för uppföljning av utskotten 

Protokollsutdrag KS 2021-06-10 §115 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 71 
Utredning om gemensam överförmyndarnämnd 
Diarienummer: KS/2021:456 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Utredning om gemensam överförmyndarnämnd godkänns. 
2. Kommundirektörens uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en gemensam 

överförmyndarnämnd med Södertälje kommun anses avslutat. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Under förutsättningar av Södertäljes bifall till att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd, 
får kommundirektören i uppdrag att tillsammans med Södertälje revidera den befintliga 
överenskommelsen för att även innefatta en gemensam nämnd. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på gemensamt reglemente och 
delegationsordning inför kommande mandatperiod. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog på sitt sammanträde i september 2021 beslut om att göra en utredning om 
möjligheterna för en gemensam överförmyndarnämnd med Södertälje kommun. En utredning har 
gjorts som har utgått ifrån relevanta lagtexter, statliga utredningar inom området, en 
omvärldsbevakning över närområdet, kommunernas styrande dokument, samt intervjuer med 
överförmyndarna i Nykvarn och ordföranden i Södertäljes överförmyndarnämnd. 

Utredningen konstaterar att det idag finns goda förutsättningar för att inrätta en gemensam nämnd 
mellan Nykvarn och Södertälje, speciellt då den konkreta verksamheten redan ligger i Södertälje 
kommun genom överenskommelse sedan 2021. För att inrätta nämnden behövs ett reglemente, en 
delegationsordning, en överenskommelse och val av ledamöter från båda kommunerna. Framtagandet 
av dessa bedöms inte kräva stora revideringar av befintliga dokument. 

En risk som utredningen identifierat är att beslutsgången skulle kunna bli längre vid övergången från 
en enskild överförmyndare till en gemensam nämnd, men instansen blir å andra sidan mindre skör 
med fler ledamöter som delar på ansvaret. Där den blandade uppsättningen med förtroendevalda som 
har olika kompetenser och erfarenheter även skapar bättre förutsättningar för ökad rättsäkerhet i 
myndighetsutövningen. 

Just överförmyndarverksamheten är hårt lagstadgad och ger i sin natur mindre utrymme för politisk 
vilja. Även omvärldsbevakningen som utredningen gjort pekar ut att just överförmyndarverksamhet är 
den näst vanligaste samverkansformen för gemensamma nämnder. 

Därför bedömer utredningen att fördelarna med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd 
mellan Nykvarns kommun och Södertälje kommun överväger nackdelarna. 
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Förslag till beslut 
  
Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Utredning om gemensam överförmyndarnämnd 

Rapport om gemensam överförmyndarnämnd 

Bilaga 1 - Stockholmskommunernas överförmyndarstruktur 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-14, §151 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nykvarns överförmyndare 

Södertäljes kommunstyrelse 

Södertäljes överförmyndarnämnd 

Överförmyndarenheten i Södertälje 
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§ 72 
Revidering av skolskjutsreglemente 
Diarienummer: KS/2022:148 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Reviderat Reglemente för skolskjuts antas. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret föreslår att reglemente för skolskjuts kompletteras för att täcka in de fall då 
gymnasieelever behöver ansöka om rätt till ersättning för ”självskjutsning” med egen bil. Detta när det 
inte är möjligt för eleven att på regelbunden basis ta sig mellan hem och skola med kollektiva 
färdmedel. 
 
Med ett tillägg och blanketter för ansökan om rätt till ersättning för självskjutsning samt redovisning 
av resor med egen bil, så kan utbildningskontoret hantera bedömning av rätt till, och utbetalning av 
kontant ersättning till berörda elever (eller vårdnadshavare när eleven är under 18 år) inom ramen för 
nuvarande hantering av resebidrag.  

Antalet elever som kan komma att vara berättigade till ersättning för självskjutsning bedöms som 
ytterst få per år.  

Den maximala ersättningen för självskjutsning för ett läsår skulle kunna uppgå till 14 490 kr/elev, 
utifrån befintligt regelverk i socialförsäkringsbalken. Det innebär sålunda inte någon större ökad 
kostnad för utbildningskontoret.  

Förslag till beslut 
  
Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen.  
  
Märtha Dahlberg (S), Mats Claesson (SD) och Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av Reglemente för skolskjuts, 2022-03-16 

Reglemente för skolskjuts, nytt förslag till revidering 
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Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2022-04-19 (kommer att direktjusteras) 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden - UN §27 Revidering av Reglemente för skolskjuts 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämnden 
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§ 73 
Pris i nattvandring för 2022 
Diarienummer: KS/2022:157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Förstapris för nattvandring 2022 på 10 000 kronor delas ut till klass 9g. 
2. Andrapris för nattvandring 2022 på 5 000 kronor delas ut till klass 9d. 
3. Tredjepris för nattvandring 2022 på 2 500 kronor delas ut till klass 9f. 
4. Priset för sjuorna och åttorna kommer att flyttas och beslutas om senast i 

november 2022 av kommunstyrelsen, för utdelning på nästkommande 
kommunfullmäktige. 

5. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av hela formatet med 
priset för nattvandring, med syfte att se över dess ändamålsenlighet och 
om det går att hitta lärdomar hos andra kommuners format för stöd till 
nattvandring. 

6. Kommundirektörens uppdrag ska återrapporteras i samband med höstens 
pris i nattvandring för 2022. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen inrättade i februari 2021 ett pris för nattvandring med tre nivåer1 på 10 000 kronor, 
5 000 kronor och 2 500 kronor. Priserna delas ut till tre klasser i årskurs 7, 8 och 9 i Nykvarns 
kommun som har engagerat sina vårdnadshavare till att nattvandra. 

Förslag till beslut 
  
Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen.  
  
Märtha Dahlberg (S) och Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
  
Beslutsgång 
  
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Pris för nattvandring 2022 

Bilaga – Underlag till nattvandringspriset 2022 

                                                 
1 Kommunstyrelsen 2021-02-16, §30. 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Pristagarna 

Kommunfullmäktige 

Ekonomikontoret 

Fritids- och kulturskoleavdelningen 
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§ 74 
Nytt arbetstidsmått för arbetstagare som arbetar ständig natt 
Diarienummer: KS/2022:210 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Att godkänna informationen gällande huvudöverenskommelsens förändringar i arbetstidsmått 
för de som arbetar ständig natt. 

2. att sysselsättningsgraderna för deltidsarbetande natt, justeras med 5,85 % uppåt med 
utgångspunkt från varje enskild medarbetares nuvarande sysselsättningsgrad. 

Sammanfattning 

Enligt Huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska Kommunalarbetareförbundet ska arbetstagare 
som arbetar ständig natt få ett sänkt arbetstidsmått. Det nya arbetstidsmåttet är 34 timmar och 20 
minuter per vecka och är två timmar lägre än det nuvarande arbetstidsmåttet och berör cirka 20 
arbetstagare i nuläget. Förändringen medför vissa utmaningar för schemaläggningen, som kan 
hanteras genom att öka sysselsättningsgraderna för de som arbetar deltid natt. Förvaltningen bedömer 
att en sådan åtgärd även skulle vara i linje med huvudöverenskommelsens ”heltidsresa”, som bland 
annat syftar till att skapa möjligheter för att öka antalet heltidsanställda i verksamheterna. 

Förslag till beslut 
  
Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen.  
  
Märtha Dahlberg (S), Anne-Marie Falk (L) 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 – 2022-03-14 
Protokollsutdrag – 2022-03-07 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens kontor 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 75 
Vårändringsbudget - revidering av drifts och 
investeringsbudget för 2022 
Diarienummer: KS/2022:244 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-05 om Mål och Budgetramar för 2022 revideras med de 
föreslagna förändringar som beskrivs i detta ärende. 

2. Revideringen av ramar 2022 med 16,9 Mkr finansieras genom ökade skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

Sammanfattning 

Budgeten för 2022 är underfinansierad inom finansnettot med anledning av ökade försäkringspremier 
och uteblivna ränteintäkter från AB Nykvarnsbostäder 

Övriga verksamhetskostnader som kräver utökad finansiering finns inom hela organisationen, men 
främst inom Utbildningsnämnden, som bland annat estimerar ökade volymer med anledning av den 
stora inflyttningen till kommunen. 3,2 mkr föreslås för ökade kostnader inom förskola för hösten 
2022 och en volymreserv om 3 mkr. 

Lokalfrågan är viktig i en växande kommun och för att åstadkomma en mer effektiv genomlysning 
föreslås en kompensation om 1 mkr. 

En generell inflationskompensation, med anledning av det rådande världsläget, förslås om 1,7 mkr. 

Förslag till beslut 
  
Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen.  
  
Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelse med följande ändringsyrkande: 
  
"När det gäller punkten Volymreserv är bra att majoriteten tar höjd för framtida inflyttade barn och 
avsätt pengar för volym ökningar 3 mkr men vi socialdemokrater anser att det finns behov hos de 
barn som redan finns i vår kommun så vi föreslår att 800 000 kr redan nu tas från volymreserven för 
att finansierar Lovskola med 400 000 kr och Feriearbeten för ca 40 ungdomar i kommunal regi men 
400 000 kr. Vi vill också att kommunen startar upp Läxläsning hösten 2022 med 200 000 kr. (Statliga 
pengar.)" 
  
Beslutsgång 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut i tjänsteskrivelsen eller 
enligt yrkandet från Märtha Dahlberg (S) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till 
beslut i tjänsteskrivelsen. 
  
Reservationer och protokollsanteckningar 
  
(S) lämnar en skriftlig reservation: 
  

"Glädjande att den styrande majoriteten nu har sett de problem i utbildningsnämndens budget som vi 
socialdemokrater lyft i vårt budgetalternativ under flera år.  

Satsningar på utökad kapacitet och minskade barngrupper i förskolan. Kommunen har de största 
barngrupperna inom förskolan i hela Stockholms län! Det är på tiden att även majoriteten ser det och tar 
frågan på allvar, ett litet steg i rätt riktning är bättre än inget. 

Förskolepaviljoner.  I budgetdebatten 2019 inför 2020 försökte vi socialdemokrater få majoriteten att 
skynda på utbyggnaden av förskolan enligt utbildningsnämndens önskemål och tidigarelägga byggnationen 
av Bergtorpsförskola så att den skulle varit klar nu inför hösten 2022. Då fick vi veta att det inte fanns 
något sådant behov inför 2022 och att vi socialdemokraterna överdrev behovet.        Nu är vi här med nya 
utgifter för paviljonglösningar och ökade kostnader på minst 1 mkr. 

Satsning för att minska problematisk skolfrånvaro/hemmasittare I majoritetens iver att nå en budget i 
balans har skolan fått en alldeles för liten budget som dessutom slog hårt för de som behöver mest stöd, 
resurser till 7-9 gruppen drogs ner, assistenter togs bort, lärare försvann. Nu gör majoriten ”en satsning” ett 
försök att reparera något som har kostat många tårar och bekymmer i barnens livssituation och i barnens 
familjer. 

Satsning på utvecklande lärmiljöplaneringen er i förskolan för barn med funktionsnedsättning  

En självklar satsning och den bör i framtiden ingå i allt arbete med lärmiljön i förskolan för barn 

Socialdemokraternas tilläggsyrkande 

När det gäller punkten Volymreserv är bra att majoriteten tar höjd för framtida inflyttade barn och avsätt 
pengar för volym ökningar 3 mkr men vi socialdemokrater anser att det finns behov hos de barn som redan 
finns i vår kommun så vi föreslår att 800 000 kr redan nu tas från volymreserven för att finansierar 
Lovskola med 400 000 kr och Feriearbeten för ca 40 ungdomar i kommunal regi men 400 000 kr. Vi vill 
också att kommunen startar upp Läxläsning hösten 2022 med 200 000 kr. (Statliga pengar.) 

Socialdemokraterna yrkar bifall till Vårändringsbudgeten i sin helhet utom i den delen som vi har eget 
tilläggsyrkande. 

Vi fick inte stöd för vårt yrkande och lämnar därför en skriftlig reservation till förmån för vårt yrkande." 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Vårändringsbudget – revidering av budget inklusive investeringsbudget för 2022 
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Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 76 
Revisionsrapport, granskning av budgetprocessen 
Diarienummer: KS/2022:68 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande: 

Kommunstyrelsen noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen redovisat 
med anledning av revisorernas granskning. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 

Sammanfattning 

Revisorerna har via sina biträden genomfört en granskning av kommunens budgetprocess. Syftet med 
granskningen är att ge revisorerna underlag att bedöma om kommunstyrelsen etablerat en 
budgetprocess som svarar upp mot kraven på styrning och ledning utifrån kommunallagen samt att 
budgeten har en styrande effekt. Revisorernas bedömning är att den etablerade processen svarar upp 
mot emot kraven men lämnar samtidigt fem rekommendationer till kommunstyrelsen.  

I tjänsteskrivelsen redovisar förvaltningen sin bedömning av rekommendationerna. Förvaltningen 
delar bilden av att processen svarar upp mot kraven enligt kommunallag och en styrande effekt. Det 
finns samtidigt en ambition att utveckla processen, framför allt med en utvecklad dialog med 
budgetprocessens intressenter. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
Handlingar i ärendet 

Tjänsteutlåtande – Svar på granskning av kommunens budgetprocess 

Revisionsrapport - Granskning av budgetprocess 

Missiv – Granskning av budgetprocess 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 77 
Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen samt 
kommungemensamma risker 
Diarienummer: KS/2022:115 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen inklusive bilaga Kommungemensamma risker 2022 
Nykvarns kommun godkänns. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen utifrån 
genomförda riskanalyser, uppföljning av resultat av internkontrollarbete 2021, genomgång och 
utvärdering av revisionsrekommendationer samt omvärldsanalys. Dessutom har kommunfullmäktige 
fastställt kommungemensamma risker 2022 som biläggs samtliga nämnders internkontrolplaner. 
Internkontrollarbete med kommungemensamma risker leds av kommunstyrelsen. Samtliga nämnder 
och majoritetsägda bolag deltar inom riskreducerande internkontrollåtgärder som berör deras ansvars- 
och verksamhetsområde.  

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner kommunsstyrelsens internkontrollplan för 
2022 inklusive bilaga Kommungemensamma risker 2022 Nykvarns kommun.  

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och 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 – 2022-03-11 

Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 

Kommungemensamma risker 2022 Nykvarns kommun  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunens revision 
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Ekonomikontoret 
Kommunledningskontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
Personalkontoret 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontor 
Akten  
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§ 78 
Exploateringsprojekt centrum 
Diarienummer: KS/2022:224 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att starta exploateringsprojekt centrum. 
2. Projektdirektivet godkänns. 
3. En politisk referensgrupp med ledamöter/ersättare från kommunstyrelsen tillsätts med 

uppgift att vara referensgrupp avseende gestaltningsfrågor i projektet. Referensgruppen består 
av 6 ledamöter eller ersättare från kommunstyrelsen. Arvode utgår för möten som 
referensgrupp. 
 
1. Jan Brolund (NP) 
2. Thorbjörn Wallin (NP) 
3. Britt-Marie Ellis Nygren (M) 
4. Anne-Marie Falk (L) 
5. Marie Martna (MP) 
6. Lillemor Garbenius Källström (S) 

 
4. Kommunstyrelsen får återrapport på kommunstyrelsen sammanträden om projektets 

framdrift. 
5. Startbesked beviljas för att ta i anspråk 1 mnkr av beviljad budget om 4 mnkr avseende 

projektering och gestaltning. 

Sammanfattning 

2011 sålde Nykvarnsbostäder centrum till Veidekke och arbetet med en ny detaljplan för utveckling av 
centrum inleddes. Den 15 januari 2014 vann detaljplanen för Centrum laga kraft och kommunen 
ingick ett exploateringsavtal med Fastighets AB Tenräj (Slättö) som förvärvat marken. Under åren har 
diskussioner förts om förutsättningarna för exploatering avseende bl.a. lägenhetsfördelning och 
parkeringstal. 2020 ingick kommunen och Slättö ett tilläggsavtal angående parkering och 
exploateringsbidrag som innebär att exploateringsbidraget utökas med 12 mnkr och Slättö ska bygga 
sammanlagt 336 p-platser. Bygglov har nu beviljats för samtliga kvarter i centrum, exklusive 
kampanilen, och Slättö har påbörjat markarbeten.  

Enligt exploateringsavtalet ska kommunen ta över allmän plats i takt med att kvartersmarken byggs ut. 
Arbetet med att bygga kvartersmark har påbörjats och då kan huvudprojekt exploatering av 
centrumtorget/allmän plats startas.  

Exploateringsprojektets syfte är att centrum ska utvecklas med bostäder och allmän plats. Detta 
projekt avser gestaltning, projektering och utbyggnad. 
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 För att säkerställa en politisk involvering i gestaltningsfrågor föreslår att en politisk referensgrupp 
utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för att vara referens för gestaltningsfrågor i 
projektet. Denna referensgrupp bör bestå av 5 ledamöter eller ersättare. Ersättning bör utgå för 
deltagande 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och 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 – exploateringsprojekt centrum 

Projektdirektiv centrum 

Beslutet skickas till 

Akten 

Mark och exploateringsenheten för kännedom 

Planenheten för kännedom 

  



 
PROTOKOLL 

2022-04-26 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 32(57) 

§ 79 
Intentionsavtal med Nykvarns sportklubb gällande 
konstgräsplan 
Diarienummer: KS/2019:55 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1.  Intentionsavtal med Nykvarns sportklubb godkänns. 

Deltar ej i beslutet 

Lillemor Garbenius-Källström (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 

Nykvarns sportklubb, NSK, har sedan 2014 arrenderat del av fastigheterna Nykvarn 1:4, 1:74 och 
Blandaren 2 av Kommunen. Syftet med upplåtelsen är att NSK ska kunna tillhandahålla en 
allaktivitetsplan och ett utegym till sina medlemmar. Kommunen har framfört önskemål om att 
avsluta arrendeavtalet för att kunna bygga bostäder där. Som kompensation för den förtida 
uppsägningen av arrendeavtalet kommer kommunen att utge ersättning till NSK och erbjuda NSK ett 
nytt arrendeställe inom fastigheten Blandaren 4.. Parterna har nu kommit överens om ett 
intentionsavtal som redovisar den tänkta vägen framåt och parternas kommande åtaganden. 
Intentionsavtalet innebär inga ekonomiska åtaganden.  

Förslag till beslut 

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

Märtha Dahlberg (S) och Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
  
Beslutsgång 
  
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – intentionsavtal med NSK 

Bilaga A - arrendeavtal 

Bilaga B – förslag intentionsavtal 

Beslutet skickas till 

Akten 
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MEX  
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§ 80 
Gestaltningsförslag för allé utmed Södertäljevägen vid 
Alcrofältet 
Diarienummer: KS/2022:156 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Beslut om genomförande av förvaltningens förslag att uppföra allén utmed Alcrofältet enligt förslag 2 
i framtagen illustrationsplan, bilaga 1 med nedan redovisad revidering avseende antal träd.  

Sammanfattning 

2 mnkr har avsatts i investeringsbudget 2022 för åtgärder avseende trafik/kulturmiljö tätort. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att uppföra en ensidig allé längs med Södertäljevägen vid Alcrofältet 
och har därför tagit fram en illustrationsplan innehållande två förslag enligt Bilaga 1.  

Förvaltningen föreslår genomförande enligt illustrationsplanens förslag 2 med hänseende till bl.a. 
lämplig trädstorlek, härdighet och tålighet mot gatusalt. 

Förslag till beslut 

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

Märtha Dahlberg (S) och Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
  
Beslutsgång 
  
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Gestaltningsförslag för allé utmed Södertäljevägen vid Alcrofältet 

Bilaga 1 - Illustrationsplan 

Beslutet skickas till 

Akten 

Mark och exploatering 

Ekonomikontoret 
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§ 81 
Projekt för upprustning av Folkets park 
Diarienummer: KS/2022:226 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att starta projekt för upprustning av Folkets park. 
2. Projektdirektivet godkänns. 
3. I vårändringsbudgeten 2022 avsätts medel för finansiering av projektet. 
4. En politisk referensgrupp om fem ledamöter eller ersättare tillsätts för att vara referens i 

gestaltningsfrågor i projektet. Arvode utgår för deltagande: 
 
1. Britt-Marie Ellis Nygren (M) 
2. Märtha Dahlberg (S) 
3. Åsa Sternrot (NP) 
4. Mats Claesson (SD) 
5. Anne-Marie Falk (L) 

 
5. Kommunstyrelsen får återrapport i november 2022 om planerade upprustningsåtgärder, 

gestaltning samt kostnader för dessa. 

Sammanfattning 

I mål och budget 2022 har kommunfullmäktige beslutat att Nykvarns unika Folkets park ska tas 
tillvara och utvecklas. Mot bakgrund av detta beslut föreslås kommunstyrelsen besluta att 
kommundirektören får i uppdrag att starta ett projekt för upprustning av Folkets park samt godkänna 
projektdirektivet.  

Kommunstyrelsen föreslås även besluta att medel avsätts för finansiering av projektet i 
vårändringsbudgeten 2022.  

För att säkerställa en politisk involvering i gestatningsfrågor föreslår att en politisk referensgrupp utses 
bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för att vara referens för gestaltningsfrågor i 
projektet. Denna referensgrupp bör bestå av 5 ledamöter eller ersättare. Ersättning bör utgå för 
deltagande. Kommunstyrelsen föreslås få en återrapport i november 2022 om planerade 
upprustningsåtgärder, gestaltning samt kostnader för dessa. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) 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 2022-03-17 – Projekt för upprustning av Folkets park 

Projektdirektiv upprustning av Folkets park. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 
Kulturskole- och fritidschef 
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§ 82 
Slutrapport för utredning av driftutförande med handlingsplan 
för geodata-insamling 
Diarienummer: KS/2021:651 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Slutrapport Behovsanalys för driftutförande i Nykvarns kommun godkänns. 
2. Kommundirektören får i uppdrag att utifrån handlingsplanen fortsätta insamling av geodata 

och utvecklingen av GIS-underlag för gata-parks skötselobjekt. 

Sammanfattning 
Nykvarns kommun har under flera år haft driftutförandet av gatu- och parkskötsel, VA, kultur- och 
fritidsanläggningar samt kommunala fastigheters yttre skötsel i det kommunala bolaget Nykvarnsbostäder 
(Nybo). Nybo är ett allmännyttigt bostadsföretag och tidigare utredningar har konstaterat att nuvarande 
avtal mellan kommunen och Nybo gällande drift sannolikt inte är förenliga med LOU (Svefa 2019). 

Utredning av ett alternativt driftutförande beslutades i kommunstyrelsens konkurrensplan 2021, 
KS/2020:654. Förutsättningarna för att bilda ett separat kommunalt bolag för drift har utretts och 
kommunen har sett ett behov av att utreda behov och förutsättningar för att konkurrensutsätta 
driftutförandet. Det långsiktiga målet för Nykvarns kommun är en säker, effektiv och kvalitetssäkrad drift 
och skötsel av gator, parker, VA, mark och anläggningar. 

Utifrån en nulägesanalys, omvärldsanalys och jämförelse av olika alternativ presenterar slutrapporten 
”Behovsanalys för driftutförande i Nykvarns kommun” rekommendationer för driften. 
Rekommendationen är bland annat att valda delar av driftverksamheten förs över till egen regi (inom 
kommunen) och resterande delar av verksamheten handlas upp av extern entreprenör. Förvaltningen 
behöver utreda de föreslagna alternativen för driftutförande ytterligare. Oavsett vilket alternativ i 
rapporten som kommunen väljer att gå vidare med finns behov av att digitalisera underlag för gata-parks 
skötselobjekt. Kommunstyrelsen föreslås därför godkänna slutrapporten och ge kommundirektören i 
uppdrag att fortsätta insamling av geodata och utvecklingen av GIS-underlag för gata-parks 
skötselobjekt. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 
  
Anne-Marie Falk (L) 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 2022-03-17 – Slutrapport för utredning av driftutförande med handlingsplan för 
geodata-insamling 

Slutrapport Behovsanalys för driftutförande i Nykvarns kommun 

Bilaga 1: Intervjuade 

Bilaga 2: Handlingsplan geodata 

Beslutet skickas till 

Akten 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 
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§ 83 
Godkännande av resursdelningsavtal för 
Södertörnkommunerna inom mät- kart- och GIS-
verksamheterna 
Diarienummer: KS/2022:49 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Resursdelningsavtalet mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- kart- och GIS-
verksamheterna godkänns. 

Sammanfattning 

Åtta kommuner på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) har sedan 2006 ett samarbete kring geografisk information. Kommunerna har 
gemensamt upphandlat flera kartbaserade verksamhetssystem och webbkarta. Kommunerna har också 
en gemensam förvaltningsorganisation för de aktuella systemen.  

Kommunerna ser nu möjligheter med att teckna ett avtal som reglerar hur kommunerna ska kunna 
bistå varandra när det föreligger under- respektive överkapacitet avseende utförandet av vissa mät-, 
kart- och GIS-tjänster. Avtalet har delvis samma innehåll som ett gällande avtal mellan Huddinge och 
Botkyrka kommuner och ska ersätta detta. 

Syftet är att servicenivån till kommunernas medborgare och företagare ska öka till följd av samarbetet. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 
  
Beslutsgång 
  
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-02-23  

Plankarta 2022-03-21 

Plan- och genomförandebeskrivning 2022-03-21 

Samrådsredogörelse 2022-02-10 
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Dagvattenutredningen utförd av Norconsult, 2021-11-26  

Kompletterande miljöteknisk markundersökning utförd av Sweco, 2021-12-14  

PM geoteknik utförd av Sweco, 2019-04-12, rev 2022-01-26 

Miljöteknisk markundersökning av den f.d. tippen, utförd av Geosigma AB 2020-05-08  

Efterbehandlingsplan för Cementen, utförd av Ensucon AB, 2021-10-14 

Gestaltningsförslag Nykvarns Naturpark, utförd av Systra AB, 2021-10-08  

Trafikanalyser, utförd av Trivector, 2021-10-13 

Bullerutredning omgivningsbuller, utförd av Structor 2021-11-16 

Furuborg- Gestaltning och identitet, Arkvist 2022-02-22 

Arkeologisk utredning, utförd av Arkeologistik AB, 2021 

Förslag till exploateringsavtal 2022-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 84 
Detaljplan för Cementen 1 och Cementen 2 samt del av 
Nykvarn 1:74 m.fl. – beslut om granskning 
Diarienummer: KS/2018:155 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget för Cementen 1 och Cementen 2 samt 
en del av Nykvarn 1:74 m.fl. och låta förvaltningen ställa ut detaljplan på granskning.   

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål 
och ett nytt bostadsområde med cirka 280 nya bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor. 
Detaljplanen prövar även möjligheten för uppförandet av en ny förskola. Inom den nordvästra delen 
av planområdet möjliggörs natur- och parkmark. En mindre del i norr möjliggör för odling. 
Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan och är strategiskt viktig för 
kommunens framtidsplanering för idrott.   

Samrådet av detaljplaneförslaget genomfördes mellan 2021-05-11 och 2021-06-08. Under 
samrådsperioden inkom totalt 17 yttranden. Inkomna synpunkter handlar framförallt om riksintresset 
och påverkan på järnvägen, miljökvalitetsnormer för vatten i recipienter, buller, markföroreningar och 
risk för olyckor med hänsyn till järnvägen.  

Efter samrådet har justeringar gjorts utifrån inkomna synpunkter vad avser säkerhetsavstånd till 
järnvägen, en minskning i antal bostäder inom planområdet från cirka 292 till 280 bostäder. 
Utredningarna för trafik, geotekink, dagvatten, markmiljö, risk för olyckor, buller har reviderats efter 
samråd med hänsyn till inkomna synpunkter. En arkeologiskutredning har tagits fram för att klargöra 
status på fornlämningsliknande lämningar inom den norra delen av planområdet. En 
efterbehandlingsplan med ett gestaltningsförslag inriktade på landskap har tagits fram för den 
planerade naturparken (den f.d. tippområdet) inom den nordvästra delen av planområdet. 
Detaljplanen bedöms kunna skickas ut på granskning. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och 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. 
  
Reservationer och protokollsanteckningar 
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(SD) lämnar en skriftlig reservation: 
  

"Sverigedemokraterna reserverar sig mot detaljplanen av flera orsaker, bl.a 
Trots att vi påtalat flera gånger tidigare är det fortfarande sakfel i undersökningen av soptippen, det var 
huvudtipp för Turinge kommun och alla typer av avfall kastades där, även miljöfarligt. 
Det finns ingen färdig tanke hur trafiken ska gå till och från området, det blir mycket fordon och 
människor som ska utnyttja vägen samtidigt, framförallt morgon och eftermiddag. Dåligt med p-platser och 
stor risk att boende och gäster parkerar på Furuborgshallens P-platser. 
Sverigedemokraterna har sagt det förut och säger det igen, innan detaljplaner och byggen beviljas för större 
centrum nära områden MÅSTE det tas fram en trafikplan som omfattar HELA kommunen och framförallt 
centralorten. Trafiksituationen lämnar på sina ställen redan idag mycket att önska. 
Vi kan dessutom inte förstå tanken med att bygga ihop ett fritids och bostadsområde på det sätt som görs 
vid Furuborg, det är stor sannolikhet att det blir störningar åt båda håll." 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-02-23  

Plankarta 2022-03-21 

Plan- och genomförandebeskrivning 2022-03-21 

Samrådsredogörelse 2022-02-10 

Dagvattenutredningen utförd av Norconsult, 2021-11-26  

Kompletterande miljöteknisk markundersökning utförd av Sweco, 2021-12-14  

PM geoteknik utförd av Sweco, 2019-04-12, rev 2022-01-26 

Miljöteknisk markundersökning av den f.d. tippen, utförd av Geosigma AB 2020-05-08  

Efterbehandlingsplan för Cementen, utförd av Ensucon AB, 2021-10-14 

Gestaltningsförslag Nykvarns Naturpark, utförd av Systra AB, 2021-10-08  

Trafikanalyser, utförd av Trivector, 2021-10-13 

Bullerutredning omgivningsbuller, utförd av Structor 2021-11-16 

Furuborg- Gestaltning och identitet, Arkvist 2022-02-22 

Arkeologisk utredning, utförd av Arkeologistik AB, 2021 

Förslag till exploateringsavtal 2022-02-28 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 85 
Försäljning av tomt, Dammköksvägen 
Diarienummer: KS/2022:197 

Beslut 

1. Att godkänna försäljning av fastigheterna Nykvan 1:527-1:531 enligt nedan redovisning 
exklusive anslutningsavgifter.  

2.  Att sälja fastigheterna Nykvarn 1:527-1:531 genom kommunens tomtkö. 
3. Att uppdra åt Mark- och exploateringschefen att underteckna erforderliga handlingar. 

Sammanfattning 

Detaljplan för villabebyggelse togs fram 2006. Kommunen har skickat ut intresseanmälningar till 
tomtkön och köpehandlingar har upprättats. Köpesumman enligt nedan redovisning enligt värdering 
från mäklare och värderingsbyrå  utgör försäljningssumman.  

Fastigheterna Nykvarn 1:527-1:531, är idag fem obebyggda fastigheter, belägna inom detaljplan ” 
FÖR HÖKMOSSEN DEL 1A,NYKVARNS KN”, Bilaga 1. Förvaltningen har upprättat  förslag till 
köpeavtal med köpeskilling enligt följande  

Nykvarn 1:527, 2,7 miljoner kronor. 1016 m2 

Nykvarn 1:528, 2 miljoner kronor, 1076 m2 

Nykvarn 1:529, 2 miljoner kronor, 1060 m2 

Nykvarn 1:530, 2,85 miljoner kronor, 1265 m2 

Nykvarn 1:531, 2,6 miljoner kronor, 1052 m2 

De totala intäkterna bedöms bli 12 150 000 kronor. 

Förslag till beslut 

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

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 – Lilla Dammköksvägen  

Bilaga 1 Bild/karta över lotterna, översiktskarta  
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Bilaga 2 Detaljplan 

Bilaga 3 Värdering från Svefa 

Bilaga 4 Värdering från mäklaren 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

MEX 

Ekonomi 
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§ 86 
Svar på motion om Nykvarns kommuns beredskap med att 
möta klimatförändringen 
Diarienummer: KS/2022:95 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motion om Nykvarns kommuns beredskap med att möta klimatförändringen anses besvarad. 

Sammanfattning 

Eva Wikenholm (V) inkom på kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021 med en motion 
om Nykvarns kommuns beredskap med att möta klimatförändringen. Motionären yrkar på att 
Nykvarns kommun ska utreda vilken beredskap kommunen har för att möta översvämningar i 
samband med kraftiga regnoväder, vilket involverar vilka områden och fastigheter som ligger i 
riskzonen vid stora regnmängder. Utredningen ska även titta på vilka åtgärder som behövs för att 
förbättra beredskapen. Den ska även utföras av experter inom området. 

Kommunen använder sig idag av underlag om ras, skred och erosion som sammanställts från flera 
statliga myndigheter, vilket involverar: Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges meterologiska och hydrologiska institut, 
Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket. Detta kompletteras 
med det regionala underlaget som länsstyrelsen i Stockholm tillhandahåller. 

Vidare anger lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser att 
kommunen ska ha en analys av risker och sårbarheter, vilket ska revideras en gång per mandatperiod. 
Det ingår i säkerhetsavdelningens verksamhetsplanering för 2022 att titta mer på skyfall och 
eventuella åtgärder, samt dess konsekvenser. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 
  
Beslutsgång 
  
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på motion om Nykvarns kommuns beredskap med att möta 

Motion angående Nykvarns kommuns beredskap med att möta klimatförändringen 



 
PROTOKOLL 

2022-04-26 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 47(57) 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 87 
Remiss: Grönstrategi 2022-2030 för Södertälje kommun 
Diarienummer: KS/2022:134 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Förvaltningens förslag till remissvar antas som eget. 

Sammanfattning 

Förslaget till Grönstrategi beskriver översiktligt hur Södertälje kommun ska värna och stärka 
förutsättningarna för biologisk mångfald, sociala värden och naturbaserade lösningar i grönstrukturen. 

I förslaget presenteras målområden för biologisk mångfald, sociala värden och klimatanpassning i 
grönstrukturen. För varje målområde presenteras ett antal mål med inriktning för var 
kommunkoncernen bör rikta insatser under det kommande åtgärdsarbetet. I Grönstrategin 
presenteras även riktlinjer för tillgänglighet till grönområden samt kartläggning av allmänna 
grönområden och områden på kommunal mark med höga natur- och friluftsvärden som lämpliga för 
framtida naturskydd. Strategin ska vara ett stöd för politiska beslutsfattare, kommunkoncernens 
anställda och tjänstepersoner och andra aktörer i planeringsprocessen samt vid förvaltning av 
grönstrukturen i Södertälje kommun. 

Grönstrategins syfte är att: 

• verka för ett hållbart samhälle genom att värna och utveckla grönstrukturen och dess 
stödjande, kulturella och reglerande ekosystemtjänster, 

• fungera som underlag vid samhällsplanering och förvaltning av kommunens grönstruktur, 
• kommunicera värdet av grönstrukturen och dess ekosystemtjänster. 

Synpunkter på Grönstrategin ska lämnas senast den 29 april 2022. I förvaltningens förslag till 
remissvar har Nykvarns kommun inget att erinra mot det framtagna förslaget. Remissvaret föreslås 
antas som kommunstyrelsens eget. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och 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. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-03-08 - Remissvar Grönstrategi 2022-2030 för Södertälje kommun, SBN-2022-
00034. 

Remissvar angående Grönstrategi 2022-2030 för Södertälje kommun, SBN-2022-00034. 
Grönstrategi 2022-2030 för Södertälje kommun, remissversion. 

E-post, Remiss Grönstrategi 2022-2030 Södertälje kommun. 

§ 28 Beslut om remissutskick från stadsbyggnadsnämnden, Södertälje kommun. 
Tjänsteskrivelse, Remiss på förslag till Grönstrategi 2022-2030 för Södertälje kommun.. 

Remissmissiv, Grönstrategi 2022-2030. 
Bilaga 1 - Underlag till Grönstrategi Södertälje kommun, Tyréns 2020. 
Bilaga 2 Grönstrategi 2022-2030 - Spridningssamband i Södertälje kommun, Ekologigruppen 2020. 
Bilaga 3 - Grönstrategi 2022-2030 - Sammanställning från workshop 2020-12-07. 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
Södertälje kommun (sbk@sodertalje.se) 
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§ 88 
Remissvar på Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss 
T23 
Diarienummer: KS/2022:120 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Nykvarns remissyttrande godkänns. 
2. Södertörnskommunernas gemensamma remisyttrande godkänns 

Sammanfattning 

Region Stockholms Trafikförvaltning har tagit fram förslag till trafikförändringar inför december 2022 
som skickats på remiss till Nykvarns kommun och övriga berörda. Förslagen avser förändringar i 
bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Förslag som berör Nykvarn avser främst 
förändringar i busshållplatser, avgångar och eventuella ändringar i taxesamordning inom 
regionaltrafiken i Mälardalen. Förslagen har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger 
bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik, trafikstörande arbeten samt input från 
kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten (NP, M och MP) bifall till förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 
  
Beslutsgång 
Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - 2022-03-15 

Nykvarns remissyttrande på T23 - 2022-03-03 

Södertörnskommunernas gemensamma yttrande - 2022-xx-xx 

Trafikförvaltnings remiss kan läsas i sin helhet på https://www.regionstockholm.se/globalassets/5.-
politik/politiska-organ/trafiknamnden/2022/2022-03-15/18.trafikforandringsremiss-t23.pdf 

 

Beslutet skickas till 

Akten 

Planavdelningen 

https://www.regionstockholm.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2022/2022-03-15/18.trafikforandringsremiss-t23.pdf
https://www.regionstockholm.se/globalassets/5.-politik/politiska-organ/trafiknamnden/2022/2022-03-15/18.trafikforandringsremiss-t23.pdf
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§ 89 
Delegationsbeslut 26 april 
Diarienummer: KS/2022:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

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

2022:3158 

2022-03-29 KS/2022:216 Delegationsbeslut - direktupphandling av 
grupputveckling, undertecknad 

2022:3541 

2022-03-23 KS/2022:207 Delegationsbeslut - Tilldelningsbeslut efter 
genomfört avrop avseende leasingbilar till LSS-
insats Fonrdsgrupp E, undertecknad 

2022:3277 

2022-03-23 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C7, Beställning av väktare till 
valdagen 11 september 2022 

2022:3512 

2022-03-22 KS/2022:227 Delegationsbeslut om upphandling 
verksamhetsutvecklingsstöd 

2022:3312 

2022-02-25 KS/2021:623 Delegationsbeslut ramavtal byggtjänster 2022:3240 

2022-02-22 KS/2022:118 Delegationsbeslut, Avtal med Vikarielärare, vikarie 
till Björkestaskolan 220307-220610 (del 1 § B6 - 
rektor Leo Sandberg) 

 

2022-03-16 KS/2022:248 Delegationsbeslut, Avtalsförlängning 
Konsultmäklare, TI 2019-2084 

 

2022-03-31 KS/2022:258 Delegationsbeslut, Avtalsförlängning, 
Rörservicearbeten, TI 2020-1023 A 

 

2022-03-31 KS/2022:257 Delegationsbeslut, Avtalsförlängning, Vitvaror, 
service och installation, TI 2020-1022 

 

2022-03-07 KS/2022:83 Delegationsbeslut, direktupphandling annonsering 
i sociala medier 
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2022-02-15 KS/2022:214 Delegationsbeslut, Förlängning av Skafferiavtal - 
TI 2018-2049 ( § B 11) 

2022:3157 

2022-04-10 KS/2022:276 Delegationsbeslut, Tillförordnad 
kontorschef/ekonomichef 

 

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

2022:3159 

2022-04-11 KS/2022:17 Tf kommundirektör (12 april -15 april 2022) DF 2022:3762 

2022-03-23 KS/2022:17 Tf kommundirektör (24-29 mars 2022) DF 2022:3148 
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§ 90 
Delgivningar 26 april 
Diarienummer: KS/2022:6 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Delgivningarna noteras. 

Sammanfattning 

Inkomna skrivelser och protokoll 

Datum Namn 

2022-04-05 Barnombudsmannens årsrapport 

2022-04-07 Information från Leader Södermanland för 2023-2027 

2022-03-14 Protokoll krisledningsnämnden 2022-03-15 

 

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

Datum Namn 

Slutade samla in 
rster 2022-03-
09, uppnått 71 
röster 

Återvinningsstationen Turinge – asfalt och belysning 
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§ 91 
Utveckla och tillgängliggör Älgbostad och Hökmossbadet 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Att uppdra till kommundirektören att senast till kommunstyrelsen den 7 juni återkomma med 
förslag på hur tillgängligheten till fastigheten Älgbostad kan förbättras på kort sikt. 
Åtgärdsförslagen ska innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som kan vidtas på för att öka 
tillgängligheten och göra området inbjudande inför sommarsäsongen 2022. 

2. Att uppdra till kommundirektören att utreda och ta fram konkreta förslag till framtida 
utveckling av Älgbostad innehållande riskbedömningar, kostnadskalkyler och tidslinje. 

3. Att uppdra till kommundirektören att utreda och ta fram konkreta förslag till framtida 
utveckling av Hökmossbadet samt hur de närbelägna ytorna kan anpassas till det ökade 
besökstrycket innehållande riskbedömningar, kostnadskalkyler och tidslinje. 

4. Utredningen ska inhämta synpunkter från medborgare och relevanta aktörer. 

5. Att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på projektplan med förslag om budget till 
KS senast 25 oktober 2022. 

 

Sammanfattning 

Gunilla Lindstedt (NP) anmäler med stöd an initiativrätten följande ärende: ”Utveckla och 
tillgängliggör Älgbostad och Hökmossbadet”. I ärendet anförs följande: 

”Kommundirektören ges i uppdrag att utreda och ta fram underlag för åtgärdsförslag för hur 
Älgbostad och Hökmossbadet kan utvecklas och tillgängliggöras. 

Området runt gården Älgbostad, Hökmossbadet och dess omgivningar är en naturskön del av 
Nykvarn. Det gör området till en attraktiv plats för såväl invånare som besökare. Fastigheten står idag 
obebodd och de gamla hagmarken och slänterna mot Hökmossbadet obrukade. Kommunen har en 
unik möjlighet att utveckla platsen för att bli mer tillgänglig och bättre nyttjad för att på så vis skapa 
värden för så många som möjligt. 

Majoriteten vill ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur vi på bästa sätt kan tillgängliggöra 
och samtidigt utveckla detta område. Det handlar om att kunna bevara och utveckla Hökmossbadet 
och dess omgivningar till ett aktivitets- och friluftsområde, med god tillgänglighet och stora 
skönhetsvärden. Delar av befintlig bebyggelse utgör en kulturhistoriskt intressant miljö, vilket 
ytterligare ska beskrivas i utredningen. Det är viktigt att belysa aspekter som upplevd otrygghet och 
risker kopplat till det. Vissa av de stora uppvuxna träden har decennier kvar att leva, och utgör en stor 
kvalitet i området både för upplevelsen men även sett ur ett klimatperspektiv. 
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Den politiska ambitionen för området är att ett vackert och tryggt område ska kunna växa fram över 
tid. Det ska innehålla ett stort mått av friluftsändamål så som hagmark, park och promenadstigar för 
att området ska vara tillgängligt för alla att vistas i och promenera igenom. 

Utredningen bör översiktlig visa på lämpliga strukturförbättringar för att binda samman målpunkter 
och göra det attraktivt för invånare och besökare att gå eller cykla till badplatsen i möjligaste mån. 

Naturreservatet Jägarskogen ligger några hundra meter från Älgbostad och vi ser uppenbara fördelar 
med att Älgbostad och Hökmossbadet kan finnas i ett sammanhang tillsammans med Jägarskogen. 
Det skulle ge kommunens invånare och besökare en palett av friluftsupplevelser i olika typer av 
terräng och med olika innehåll. 

Hökmossbadets parkeringsytor har under några år ansetts vara underdimensionerade. Samtidigt som 
vi välkomnar besökare till området vill vi inte att park- och naturmark ska åtgå till stora 
parkeringsytor. Vi önskar se ett förslag på hur de närliggande ytorna som redan idag är hårdgjorda 
eller grusade kan effektiviseras och anpassas till det ökade besökstrycket. 

Med avstamp i både gällande Översiktsplan för Nykvarns kommun 2014 och Regional 
utvecklingsplan för Stockholm (RUFS 2050) ser vi att det finns goda möjligheter att vidare utreda på 
vilket sätt Älgbostad och Hökmossbadet kan utvecklas för att bli tillgängligt och tryggt och en plats 
för Nykvarnsbor och besökare att längta till.” 

 

Förslag till beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) framställer för majoriteten (NP, M och MP) följande yrkanden: 

Del 1: 

Att senast till kommunstyrelsen den 7 juni återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på hur 
tillgängligheten till fastigheten Älgbostad kan förbättras på kort sikt. Åtgärdsförslagen ska innehålla en 
beskrivning av vilka åtgärder som kan vidtas på för att öka tillgängligheten och göra området 
inbjudande inför sommarsäsongen 2022. 

Del 2: 

1. Att uppdra till kommundirektören att utreda och ta fram konkreta förslag till framtida utveckling av 
Älgbostad innehållande riskbedömningar, kostnadskalkyler och tidslinje. 

2. Att uppdra till kommundirektören att utreda och ta fram konkreta förslag till framtida utveckling av 
Hökmossbadet samt hur de närbelägna ytorna kan anpassas till det ökade besökstrycket innehållande 
riskbedömningar, kostnadskalkyler och tidslinje. 

3. Utredningen ska inhämta synpunkter från medborgare och relevanta aktörer. 



 
PROTOKOLL 

2022-04-26 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 57(57) 

4. Att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på projektplan med förslag om budget till KS 
senast 25 oktober 2022. 
  
Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förslaget. 
  
Anne-Marie Falk (L) yrkar avslag på ärendet. 
  
Beslutsgång 
  
Ordföranden frågar om ärendet bifalles eller avslås och finner att det bifalles. 
  
Reservationer och protokollsanteckningar 
  
(SD) lämnar en protokollsanteckning: 
 

"Vi anser att ärendet har skickats ut för sent". 
  
(L) lämnar en skriftlig reservationer: 

"Den 25 april 15.23 skickades ärendet Utveckla och tillgängliggör Älgbostad och Hökmossbadet från 
majoritetspartierna till ledamöterna i KS via Nykvarnsmejl, för att tas upp på sammanträdet i KS den 26 
april klockan 13.30. 

Den korta tiden gör det omöjligt för Liberalerna att ta ställning till förslaget. 
Liberalerna anser att varje förslag som berör Älgbostad ska förankras hos Liberalernas medlemmar, 
Älgbostads intresseorganisationer, Nykvarnsborna och inte minst hos dem som har överklagat beslutet om 
bostadsbebyggelse på Älgbostad. De som har sett till att Mark- och miljödomstolen har rivit upp 
detaljplanen som drivits igenom av Nykvarnspartiet, Moderaterna med flera." 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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