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§ 202 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 6 december kl. 09.30 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 203 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

Delgivningar och delegationer läggs till dagordningen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 204 
Kommundirektören informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektör Frida Nilsson informerar om följande: 

Premiär för reklamfilm och Nykvarns kommun som arbetsgivare 
Vad händer i organisationen? 
Arbetet med attraktiv arbetsgivare 

Ekonomichef Fredrik Rönnlycke Westermark ger ekonomisk uppföljning för november. 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 205 
Information om status pågående projekt 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads- och näringslivschef David Schubert informerar om följande: 

Utbyggnad av kommunala anläggningar inom Mörby. 
Byggnationen av Centrum 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 206 
Pris för nattvandring 2021 
Diarienummer: KS/2021:484 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

utse klass 9G till förstapriset för nattvandring 2021 om 10 000 kr. 
utse klass 8G till andrapriset för nattvandring 2021 om 5 000 kr. 
utse klass 8D till tredjepriset för nattvandring 2021 om 2 500 kr. 

Sammanfattning 

Den 16 februari 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om att instifta ett pris för nattvandring (§ 30, 
KS/2020:510). Priset syftar till att skapa trygghet för medborgare, unga som vuxna, och öka 
medvetenheten kring trygghet hos skolungdomar i högstadiet. Priset på 10 000, 5000 och 2 500 kr 
delas ut till tre skolklasser i årskurs 7, 8 eller 9 i Nykvarns kommun – till klassens klasskassa. 2021 är 
första året priset delas ut. Prisets effekt och riktlinjer ska utvärderas efter prisutdelningen 2024. 

Vem som helst får nominera till priset, som annonserats via kommunens hemsida, facebook och 
instagram. Nomineringstiden har pågått 15 augusti till 15 september 2021. Elva nomineringar av sex 
olika skolklasser i årskurs 8 och 9 har inkommit från åtta personer. Årskurs 7 har inte nattvandrat. 

Enligt statistik från Vuxna i Nykvarn, som 2019 tog initiativ till nattvandringar med föräldrar från 
högstadiets skolklasser, har klasserna 9G, 9F, 8G och 8D i fallande ordning haft flest föräldrar som 
nattvandrat. Dessa klasser, förutom 9F, har nominerats. 8D har fått flest nomineringar, tre stycken, 
medan 8C, 9G och 9H fått två nomineringar var. Övriga klasser som fått en nominering är 8E och 
8G. 

Utifrån inkomna nomineringar har samrådsorganet Trygg i Nykvarn att bereda och föreslå pristagare 
till kommunstyrelsen, som ska fatta beslut om priserna för nattvandring. Med hänsyn till att de 
nominerade klasserna 9G, 8G och 8D i fallande ordning haft flest deltagare som nattvandrat föreslås 
att dessa klasser får varsitt pris enligt förslag till beslut. Priset delas ut vid kommunfullmäktige i 
december. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
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Reservationer och protokollsanteckningar 

(C) anmäler en protokollsanteckning: 

”Centerpartiet lyfter frågan om att se över riktlinjerna för nattvandring. Kommunstyrelsens ordförande 
bekräftar att kommundirektören fått i uppdrag att återkomma med förslag på reviderade riktlinjer.” 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-04 – Pris för nattvandring 2021. 

Sammanställning av redovisad statistik, inkomna nomineringar och synpunkter, pris för nattvandring 
2021. 
Protokollsutdrag från Trygg i Nykvarn 2021-09-21 § 31. 
Riktlinje – Pris för nattvandring, antagen 2021-02-16 § 30. 

Beslutet skickas till 

Trygg i Nykvarn 
Kommunfullmäktige 
Klasserna som har vunnit priset 
Akten 
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§ 207 
Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 
Diarienummer: KS/2021:420 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Rekommendationen att prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig 
uppräkning om 1,5 procent antas. 

Rekommendationen att Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- 
och administrationsprogrammet och Hotell- och turistprogrammet räknas upp med 3 procent 
2022 antas. 

Rekommendationen att programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022 antas. 
Rekommendationen att strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent antas. 
Rekommendationen, att ett enhetligt pris för inriktningen mindre undervisningsgrupper utgår i 

prislistan och ersätts med individuellt tilläggsbelopp, antas. 

Sammanfattning 

Enligt samverkansavtalet inom regionen Storsthlm ska en årlig översyn av uppräkningen göras av 
programpriser för gymnasieskolan. Priser skiljer sig åt beroende på gymnasieprogram. 
Beräkningsunderlaget tar hänsyn till personalkostnader, lokaler, matinköp och övriga kostnader. 
Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och 
gemensamma prioriteringar. 

I samverkansavtalet beskrivs att avtalsparterna årligen ska besluta om eventuell justering av 
programpris för respektive utbildning efter förslag från Storsthlm. Efter samråd med 
kommunledningar inom samverkansområdets kommuner beslutade Storsthlm den 10 juni 2021 att 
rekommendera kommunerna följande: 

Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittslig uppräkning om 1,5 procent. 
Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 
2022. 

Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1000 kr 2022. 
Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent. 
Enhetspriser för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 2022 och 

ersätts med individuellt tilläggsbelopp. 

Rekommendationen antogs på utbildningsnämnden 2021-09-28 § 83, UN/2021:107. 
Utbildningsnämnden föreslår att Nykvarns kommun antar Storsthlms rekommendation. 

Storsthlm önskar få kommunerna ställningstaganden senast den 15 december 2021. 
Överenskommelsen börjar gälla den 1 januari 2021. 
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Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-05 – Rekommendation, prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 
2022 (S/21/0053). 

Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2022 (S/21/0053). 

Rekommendation av prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 (S/21/0053) 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-09-28 § 83. 

Beslutet skickas till 

Storsthlm (registrator@storsthlm.se) 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 208 
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente 
Diarienummer: KS/2021:571 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Föreslagna revideringar av reglemente för bygg- och miljönämnden antas. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har identifierat vissa områden i bygg- och miljönämndens reglemente där uppdateringar 
bör göras kopplat till vissa lagar. Det handlar om följande områden: 

Bygg- och miljönämnden är den i Nykvarns kommun som är tillsynsmyndighet i enlighet med lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer. Enligt 6§ i lagen ska kommunen ansvara för tillsyn över att 
bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i rådets förordning (EU) 98/2013 följs inom kommunen.  

Tillsynen enligt denna förordning består i att kontrollera att produkter är rätt märkta (artikel 5) samt 
att tillståndshavare kan visa upp den transaktionsdokumentation som krävs enligt förordningens 
bestämmelser (artikel 4.7).  

Tobakslagen (1993:581) har ersatts med lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 – Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden 

Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 209 
Arvodesberedningens översyn av reglemente för arvode och 
ersättningar 
Diarienummer: KS/2021:472 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Förslag till reviderat reglemente för arvoden och ersättningar för Nykvarns kommun antas. 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen sammanträder årligen för en översyn av arvodes- och ersättningsrelaterade 
frågor. Förvaltningen med arvodesberedningen har tagit fram ett förslag av reviderat reglemente för 
arvoden och ersättningar för Nykvarns kommun med anledning av olika frågeställningar som har 
uppmärksammats.  

Revideringarna är gulmarkerade vilket framgår av bifogat förslag, och utgörs huvudsakligen av 
följande: 

När en ordinarie ordförandepost varit obesatt och en vice ordförande övergått till att tjänstgöra som 
ordförande, har detta enligt nuvarande reglemente betraktats som tillfälligt inhopp som inte berättigar 
ordförandearvode. I revideringen föreslås att i de fall en ordförandeplats är obesatt under 60 dagar, 
övergår ordförandearvode och tillhörande arvodesregler från dag 61 till den som vid tidpunkten 
tjänstgör i följande ordning: 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande. Detta till dess att 
ordförandeplatsen tillsätts igen. 

Reglerna för månadsarvoderades ersättning för möten under månader utan månadsarvode har behövt 
förtydligas. Frågan har aktualiserats genom att valnämndens presidium fått månadsarvode endast då 
nämnden tjänstgör. Valnämndens presidiemöten – bland annat förberedande planeringsmöten – i 
månader då nämnden inte har sammankomst, har hamnat i en regelmässig gråzon gentemot andra 
organs generösare regler om månadsarvode vid extrainkallade möten under en oarvoderad 
semestermånad. I revideringen tas ett helhetsgrepp, där det föreslås fullt månadsarvode vid minst ett 
sammanträde som ger normalt sammanträdesarvode. Vidare föreslås normalt sammanträdesarvode 
per presidiemöte och för beslutande ledamöter i sociala utskottet, vars ordinarie ledamöter utgörs av 
vård- och omsorgsnämndens presidium, samt begränsat sammanträdesarvode för alla andra typer av 
möten under en oarvoderad månad. 

Budget- och studiedagar betraktats enligt nuvarande regler som frivilliga och berättigar inte till arvode 
annat än om det särskilt beslutats. I revideringen betraktas budget- och studiedagar som övriga möten 
som berättigar arvode när en förtroendevald kallas till en sammankomst genom kommunen eller sin 
ordförande, eller har dennes godkännande att delta. För helt frivilliga sammankomster eller 
inbjudningar där det direkt eller indirekt framgår att deltagande är helt frivilligt, ska, som tidigare, 
arvode inte utgå. 
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Det reviderade förslaget har även kompletterats med att kommunstyrelsens ordförande har 
följduppdraget som ordförande i samråd för finskt förvaltningsområde, i enlighet med 
arbetsordningen för samråd för finskt förvaltningsområde, se KS/2021:446. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderat reglemente för arvoden 
och ersättningar för Nykvarns kommun. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-15 - Arvodesberedningens årliga översyn 2021 av Reglemente för arvoden 
och ersättningar. 

Förslag till reviderat reglemente för arvoden och ersättningar för Nykvarns kommun, 2021-10-08 

Nuvarande reglemente för arvoden och ersättningar 

Arvodesberedningens protokoll 2021-10-14 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Nämnderna 
Arvodesberedningen 
Ekonomikontoret 
Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2021-11-30 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 16(55) 

§ 210 
Överenskommelse Nykvarn - idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) 
Diarienummer: KS/2020:410 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Godkänna Överenskommelse Nykvarn 
Godkänna återrapportering av remiss till föreningslivet om Överenskommelse Nykvarn 

Sammanfattning 

I samband med beredningen av riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap beslutade 
kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till överenskommelse 
med föreningslivet.  
 
Överenskommelsen synliggör föreningslivets viktiga roll i samhället och beskriver den gemensamma 
viljan att stärka samverkan mellan föreningslivet och kommunen. Den handlar om hur kommun och 
förening förhåller sig till varandra och vilka förväntningar som ställs på respektive part. 
Överenskommelsen stiftar principer för god samverkan mellan kommunen och föreningar; dialog, 
samhällsutveckling, självständighet, kvalitet, mångfald och integration. Kommunen och föreningen 
som väljer att anta överenskommelsen förbinder sig till ett antal åtaganden.  
 
Kommunstyrelsen föreslog att förvaltningen skulle skicka förslaget till överenskommelse på remiss till 
lokala föreningar i Nykvarns kommun samt publicera på kommunens webbplats. Förvaltningen har 
skickat förslag till överenskommelse till Nykvarns föreningsliv. Tre föreningar har besvarat förfrågan 
samtliga var generellt positiva till överenskommelsen. En hade sett utförligare samråd med 
föreningarna vid framtagande av förslag till överenskommelse. En förening är verksam i både 
Södertälje och Nykvarn och har synpunkt på att det ska vara möjlig att ha en överenskommelse både 
med Södertälje kommun och Nykvarns kommun eftersom man är verksam i båda kommunerna. 
Förvaltingen ser inga hinder för det.  
 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Remiss till föreningslivet, överenskommelse 
Förslag – Överenskommelse Nykvarn 

Sammanställning av svar från föreningslivet 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Kultur- och fritidskontoret 
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§ 211 
Reviderade riktlinjer för bidrag för ideella föreningar 
Diarienummer: KS/2021:554 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Riktlinjer för föreningsbidrag godkänns och börjar gälla från och med 2023-01-01. 
Bidragsreglementet upphävs från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommuns nuvarande bidragsreglemente är från 2011 och i behov av en översyn. 
Förvaltningen har tittat på innehållet i dokumentet, haft samråd med föreningarna och tagit fram ett 
förslag på ett uppdaterat styrdokument. 

Några av ändringarna är bland annat: 

Uppdaterad struktur efter riktlinjer för styrdokument. 
Höjda nivåer för aktivitetsbidrag. 
Skifte från grundbidrag och årliga bidrag mot aktivitetsbaserade bidragsformer. 
Tydligare kravställningar. 
Införande av Idépeng. 
Ändrade redovisningstider. 

Förvaltningen bedömer att de förändrade bidragsformerna skulle omfördela kostnaderna från de 
nuvarande fasta bidragsformerna till det höjda aktivitetsbidraget. Skulle föreningarna börja arrangera 
mer aktiviteter skulle detta påverka budgetramen. 

Yrkanden 

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

Märtha Dahlberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att samråd med berörda föreningar ska 
genomföras. 

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

Beslutsgång 

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

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 
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Reservationer och protokollsanteckningar  

(S), (SD) och (C) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-21 – Riktlinjer för bidrag för ideella föreningar 

Förslag till riktlinjer för bidrag för ideella föreningar 

Bilaga 1 - Aktivitetsbidrag bland stockholmskommunerna 

Bidragsreglemente – Föreningslivet 

Beslutet skickas till 

Akten 

Fritids- och kulturskoleenheten 

Föreningar i kommunens föreningsregister 
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§ 212 
Informationshanteringsplan för bygg- och miljönämnden 
Diarienummer: KS/2021:566 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Anta klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för bygg- och miljönämnden. 
Tidigare dokumenthanteringsplan antagen av bygg-och miljönämnden 2018-04-12, § 32 upphävs. 
Vid revideringar av klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan som bygg- och 

miljönämnden fattar beslut om ska dessa delges kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog den 7 november 2019 § 80 ett arkivreglemente för Nykvarns kommun. 
Kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet i kommunen, beslutade den 22 oktober 2019 § 158 att 
Nykvarns kommun använder klassificeringsstruktur för redovisning av informationshantering.  

Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en informationshanteringsplan som 
visar hur myndighetens verksamhet dokumenteras och dokumenten arkivmässigt ska tas hand om. 
Informationshanteringsplaner (tidigare benämnda dokumenthanteringsplan) främjar effektivitet, 
kvalitet och säkerhet i informationshanteringen och möjliggör en ordnad arkivbildning i enlighet med 
de rättskrav som myndigheten har. Kommunstyrelsen i egenskap av arkivmyndighet ska besluta om 
de rättskrav som myndigheten har.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för 
bygg- och miljönämnden.  

Informationshanteringsplanen har anpassats till bygg- och miljönämndens verksamheter.               
Kärnverksamheter är verksamhetsspecifika och omfattar.  

miljö-och hälsoskydd 
bygglov och strandskydd 
trafikmyndighet 

 

Enligt arkivmyndigheten ska informationshanteringsplanen vara processbaserad och fortlöpande 
revideras. Bygg- och miljönämnden ansvarar för att informationshanteringsplanen hålls aktuell och 
revideras vid behov. Kommunstyrelsen delges vid revideringen av klassificeringsstruktur och 
informationshanteringsplan.  

Yrkanden 

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

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

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-20, BMN 2021:44 

Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för bygg-och miljönämnden, 2021-09-22, 
BMN 2021:44 

Bilaga diarieplaner, 2021-09-22, BMN 2021:44 

Tidigare dokumenthanteringsplan antagen av bygg- och miljönämnden 2018-04-12, § 32, BMN 
2017:452 

Beslutet skickas till 

Akten 

Arkivmyndigheten 

Bygg- och miljönämnden 

Författningssamlingen  
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§ 213 
Storsthlm: Överenskommelse hälso,- sjuk- och tandvård för 
barn och unga utanför det egna hemmet 
Diarienummer: KS/2021:407 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendation om att anta överenskommelse hälso-, sjuk och 
tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet, S/20/0008 

Sammanfattning 

Kommunerna i Stockholms län och kommunalförbundet Vård och omsorg i Norrtälje 
rekommenderas att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region 
Stockholm avseende tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det 
egna hemmet. Under 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om 
samarbete i fråga om dessa barn och unga. Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har 
arbetat fram en överenskommelse. 

 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Rekommendation om att anta överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för 
barn och unga utanför det egna hemmet, S/20/0008. 
Storsthlm: Rekommendation om att anta överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och 
unga utanför det egna hemmet, S/20/0008. 

Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
– Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region Stockholm. 

Rutindokument för tillgång till hälso-, sjuk-, och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 214 
Taxor och avgifter 
Diarienummer: KS/2021:576 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommundirektören får i uppdrag att se över taxorna för Furuborghallen och presentera förslag 
på nya taxor till senast kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Följande taxor och avgifter för 2022 fastställs enligt följande bilagor: 
Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022 
Avfallstaxa 2022 
Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2022 
Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2022 
Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2022 
Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2022 

 
Taxor inom kultur och fritid räknas upp med KPI per augusti. 

 
Taxor för bygg- och miljönämnden räknas upp med PKV-index, om inte annat angetts. 

 
Införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontroll från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Enligt budgetanvisningarna för 2022 förutsätts att justering av taxor och avgifter ska ske. 
Kommunfullmäktige ska därför innan utgången av 2021 besluta om taxor och avgifter för 2022. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande taxor och avgifter för år 2022 fastställs enligt 
följande bilagor: 

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022 
Avfallstaxa 2022 
Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2022 
Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2022 
Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2022 
Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2022 

Samt att taxor inom kultur och fritid räknas upp med KPI per augusti och att taxor för bygg- och 
miljönämnden räknas upp med PKV-index. 
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Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter 2022 

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022 

Avfallstaxa 2022 

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2022 

Protokollsutdrag §78, 2021-10-18, vård- och omsorgsnämnden 

Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2022 

Protokollsutdrag §96, 2021-10-20, utbildningsnämnden 

Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2022 

Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2022 

Protokollsutdrag § 108, 2021-10-21, bygg- och miljönämnden 

Protokollsutdrag § 96, 2021-09-29, bygg- och miljönämnden 

Protokollsutdrag § 95, 2021-09-29, bygg- och miljönämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga nämnder, för kännedom 

Samtliga kontor, för kännedom 

Ekonomikontoret, för handläggning 

Samhällsutvecklings och näringslivskontoret, för handläggning 
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§ 215 
Revidering av riktlinjer för investeringar 
Diarienummer: KS/2021:577 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Revidering av riktlinjerna för investeringsredovisning 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade beslut under 2020 om riktlinjer för investeringsredovisning (2020:62). 

I riktlinjens avsnitt 4.10 beskrivs hur internräntan skall beräknas. Den nuvarande riktlinjen innebär att 
kommunen ska utgå från den årliga rekommendation från SKR, vilket innebär att alla Sveriges 
kommuner skall ha samma internränta. Med tanke på kommunens differentierade låneportfölj och 
lokala finansieringskostnader behöver kommunen själv kunna sätta nivån på sin internränta. SKR har 
utifrån ett omvärldsperspektiv en fortsatt vägledande roll i sammanhanget. 

Den nya lydelsen och förändringen under 4.10 skall vara följande: 

Internräntan ska utgöras av en prognos av kommunens finansieringskostnad. Vägledning kan ges av 
den av SKR, Sveriges kommuner och regioners, årligen rekommenderade internränta. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – revidering av riktlinjer för investeringsredovisning 

Riktlinjer för investeringsredovisning 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 216 
Etableringsstrategi för Stockholm Syd Mörby 
Diarienummer: KS/2021:575 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Förtydligade mål och inriktning fastställs. 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram en säljplan för återstående 

detaljplaner enligt mål och inriktning inklusive underlag för anbudsförfarande. 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att se möjligheter till fördjupad samverkan med 

partners. 
Uppdragen rapporteras under andra kvartalet år 2022. 
Kommande detaljplaner i Stockholm Syd, Mörby ska öppna upp för ett levande företagsklimat i 

Mörby med möjlighet för personaltäta verksamheter och komplement till dessa, såsom träning 
och restaurang. Öppna även upp för besöksnäringen. 
Detaljplanerna ska inte tillåta dagligvaruhandel som på sikt skulle dra aktiviteter bort från vårt 
kommande centrum. 
Dagligvaruhandel drar aktivitet till centrum och gynnar då övriga verksamheters utveckling 
och överlevnad. 
Inte detaljvaruhandel men sällanköpshandel tillåts. 
När det gäller Mörby 7, ska inte tidigare planering för testbana uteslutas i detaljplanearbetet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen godkände den 15 september 2020, § 104 lägesrapport ”Stockholm Syd Mörby – 
Nykvarns område för näringsliv och utveckling”, se KS/2020:97. Rapporten innehåller bland annat 
områdets förutsättningar, efterfrågesituationen, konkurrerande områden och framtida 
etableringsstrategier. 
 
Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till etableringsstrategi för Stockholm syd Mörby som 
innehåller en nulägesanalys med förslag på mål och inriktning för kommunens arbete med Stockholm 
syd. Förslag på mål är att skapa intäkter till kommunen, skapa kunskapsintensiva arbetstillfällen till 
befintliga och framtida Nykvarnsbor, samt att skapa ett starkt varumärke inom forskning, innovation 
och miljöutveckling som positivt bidrar till Nykvarns attraktivitet. 

För att realisera mål utifrån marknadens intresse föreslås att inriktningen för Stockholm syd fokuseras 
kring utvecklingen och tillämpningen av framtidens hållbara fordonsutveckling, logistik och mobilitet. 
Inom denna inriktning inryms bland annat aktörer inom produktutveckling såsom fordonstillverkning, 
batteritillverkning och underleverantörer till elektrifieringen av fordon. Vidare finns aktörer inom 
kunskapsutveckling i form av universitet, teknikkonsulter och andra forsknings- och 
utvecklingsverksamheter. Dessutom aktörer inom transportutveckling, transportörer och distributörer 
med fokus på lastmile logistik samt teknikbolag med fokus på digitala tjänster för transporter. 
Avseende logistik är fokus att komma högt upp i värdekedjan mot kunskapsintensiva jobb. Logistik- 
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och transportsektorn är i omvandling mot digitaliserade och robotiserade lagersystem som ger nya 
kompetensbehov såsom underhållsteknik, dataanalys, flödesoptimering och digital användning. Även 
omställningen mot hållbara elektrifierade transporter driver successivt fram digitala tjänster och 
självkörande fordon som förändrar kompetensbehoven. Därutöver behålls en öppenhet för att 
utvärdera andra lokala och regionala tillväxtbolag som bidrar till mål och inriktning. 

Utifrån mål och inriktningar behöver det tas fram en säljplan för återstående detaljplaner. Därutöver 
bör det sonderas om det finns förutsättningar för utökade samarbeten med partners med syfte att 
förstärka möjligheterna att uppfylla mål och inriktningar. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta enligt förslag till beslut. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt 
framställer följande tilläggsyrkande: 

”Kommande detaljplaner i Stockholm Syd, Mörby ska öppna upp för ett levande 
företagsklimat i Mörby med möjlighet för personaltäta verksamheter och komplement till 
dessa, såsom träning och restaurang. Öppna även upp för besöksnäringen. Detaljplanerna 
ska inte tillåta dagligvaruhandel som på sikt skulle dra aktiviteter bort från vårt kommande 
centrum. Dagligvaruhandel drar aktivitet till centrum och gynnar då övriga verksamheters 
utveckling och överlevnad. Inte detaljvaruhandel men sällanköpshandel tillåts. När det 
gäller Mörby 7, ska inte tidigare planering för testbana uteslutas i detaljplanearbetet.” 

Märtha Dahlberg (S) och Mats Claesson (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet från Gunilla Lindstedt 
(NP). 

Märtha yrkar att dagligvaruhandel ska tillåtas i kommande detaljplaner. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt tilläggsyrkandet från Gunilla 
Lindstedt (NP) bifalles. 

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

Votering begärs. 

Ja-röst för att avslå yrkandet. 

Nej-röst för att bifalla yrkandet. 
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Gunilla Lindstedt (Np) Ja 

Johan Hägglöf (M) Ja 

Märtha Dahlberg (S) Nej 

Mats Claesson (SD) Nej 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) 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 avslå yrkandet från Märtha Dahlberg 
(S).  

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S), (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet från Märtha Dahlberg (S). 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-18 - Etableringsstrategi för Stockholm Syd Mörby. 
Etableringsstrategi för Stockholm Syd Mörby. 
Rapport ”Stockholm Syd Mörby – Nykvarns område för näringsliv och utveckling” 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-15 § 104 

Beslutet skickas till 

Akten 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 
Ekonomikontoret 
Bygg- och miljönämnden 
Näringslivsstrateg 
Kommunikationschef 
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§ 217 
Detaljplan för Mörby 7, inriktning 
Diarienummer: KS/2017:379 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Förvaltningen uppdras, att i rollen som representant för kommunen som ägare av marken i 
Mörby 7, fortsätta planearbetet med inriktning för verksamhet såsom logistik och lättare 
industri. 

Kommande detaljplaner i Stockholm Syd, Mörby ska öppna upp för ett levande företagsklimat 
i Mörby med möjlighet för personaltäta verksamheter och komplement till dessa, såsom 
träning och restaurang. Öppna även upp för besöksnäringen. Detaljplanerna ska inte tillåta 
dagligvaruhandel som på sikt skulle dra aktiviteter bort från vårt kommande centrum. 
Dagligvaruhandel drar aktivitet till centrum och gynnar då övriga verksamheters 
utveckling och överlevnad. Inte detaljvaruhandel men sällanköpshandel tillåts. När det 
gäller Mörby 7, ska inte tidigare planering för testbana uteslutas i detaljplanearbetet. 

Sammanfattning 

Den 29 augusti 2017 § 144 (KS/2017:379) beslutade kommunstyrelsen att påbörja planarbetet för 
detaljplan Mörby 7. Den 7 mars 2019 § 46 beslutades att sända ut förslaget till detaljplan för samråd 
med primär inriktning på testverksamhet för motorfordon. Diskussioner inleddes därefter med ett 
antal externa aktörer som skulle ha möjlighet att bygga en testbana för framtidens tunga fordon och 
driva anläggningen. 

2019 pausades planen, då det saknades förutsättningar för kommunen och leverantören att fortsätta 
driva arbetet med testbanan. Sedan dess har ambitionen varit att fortsätta arbetet, vilket inte varit 
möjligt. 

Mot bakgrund av detta avser förvaltningen nu att fortsätta planearbetet med en annan inriktning, för 
verksamhet såsom logistik och lättare industri. Området befinner sig inom ett av stockholmsregionens 
största utvecklingsområden, med mycket god transportinfrastruktur och ett strategiskt läge som 
möjliggör för verksamheter inom logistik, industri och andra näringar att nå regionens tre miljoner 
konsumenter och arbetskraft. Området har även pekats ut i RUFS (Regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen) 2010 och RUFS 2050 som ett viktigt läge för ett utvecklat logistikcentrum i 
Stockholm läns södra delar. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt 
framställer följande tilläggsyrkande: 

”Kommande detaljplaner i Stockholm Syd, Mörby ska öppna upp för ett levande företagsklimat i 
Mörby med möjlighet för personaltäta verksamheter och komplement till dessa, såsom träning 



 
PROTOKOLL 

2021-11-30 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 31(55) 

och restaurang. Öppna även upp för besöksnäringen. Detaljplanerna ska inte tillåta 
dagligvaruhandel som på sikt skulle dra aktiviteter bort från vårt kommande centrum. 
Dagligvaruhandel drar aktivitet till centrum och gynnar då övriga verksamheters utveckling 
och överlevnad. Inte detaljvaruhandel men sällanköpshandel tillåts. När det gäller Mörby 7, 
ska inte tidigare planering för testbana uteslutas i detaljplanearbetet.” 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt tilläggsyrkandet från Gunilla 
Lindstedt (NP) bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-08-29 § 144 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-03-07 § 46 
Plankarta Mörby 7 

Beslutet skickas till 

Akten 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontoret 
Ekonomikontoret 
Bygg- och miljökontoret 
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§ 218 
Planbesked- Detaljplan Ströpsta 3:11 (Uddens gård) 
Diarienummer: KS/2021:481 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Ansökan om planbesked för Ströpsta 3:11 (Uddens gård) får positivt planbesked. 

Förvaltningen får i uppdrag att pröva en detaljplan för ca 90 friliggande småhus med en 
trafiksäker gång/cykel-passage över väg 509. Detaljplan avses starta 2022 och kan beräknas 
antas 2025. 
 

Sammanfattning 

Ansökan om planläggning för småhusbebyggelse på fastigheten Ströpsta 3:11 har inkommit. 
Förvaltningen föreslår att ansökan avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar att kommunstyrelsen ger ett positivt planbesked samt framställer 
följande tilläggsyrkande: 

”Förvaltningen får i uppdrag att pröva en detaljplan för ca 90 friliggande småhus med en 
trafiksäker gång/cykel-passage över väg 509. Detaljplan avses starta 2022 och kan 
beräknas antas 2025.” 

 
Johan Hägglöf (M), Mats Claesson (SD) och Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till yrkandet från 
Gunilla Lindstedt (NP). 
 
Märtha Dahlberg (S) och Marie Martna (MP) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen. 
 
Märtha Dahlberg (S) yrkar vidare att beslutsnivån för ärendet ändras till kommunfullmäktige då det är 
av stort allmänt intresse. 
 
Marie Martna (MP) yrkar bifall till yrkandet från Märtha Dahlberg (S). 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågan om ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige och 
finner att det ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ska ge positivt eller negativt planbesked och finner att 
kommunstyrelsen ger positivt planbesked. 
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Reservationer och protokollsanteckningar 

(MP) och (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-18 

Planbeskedsbedömning 2021-10-18 

Planansökan 2021-08-16 

Yttrande från Trafikförvaltningen 2021-10-14 

Beslutet skickas till 

Akten 
Planchefen 
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§ 219 
Beslut om delegation av tillägg och justering inom Mörby 5 
Diarienummer: KS/2021:574 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Samhällsutvecklings- och näringslivschefen ges delegation enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning § B4 avseende tillägg och justeringar upp till 5 miljoner kronor per tillägg och 
justering, sammanlagt max 15 % av anbudssumman. 

Sammanfattning 

För en effektiv framdrift av utbyggnaden av gator, va och allmän plats inom Mörby 5 och för att 
säkerställa att projektet kan leveraras inom åsatt tid- och budgetram behöver beslutafattandet av 
tillägg och justeringar delegeras till en tjänsteman. För det fall att kommunstyrelsen ska fatta beslut på 
ordinarie möten finns risk för stillestånd i projektet och stilleståndskostnader. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - beslut om delegation av tillägg och justering inom Mörby 5 

Beslutet skickas till 

Akten 

MEX 

  



 
PROTOKOLL 

2021-11-30 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 35(55) 

§ 220 
Intentionsavtal avseende padelhall 
Diarienummer: KS/2021:549 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Godkänna intentionsavtal med Bröderna Hagelin Invest avseende padelhall inom 
Furuborgsområdet. 

Uppdra åt mark och exploateringschefen att underteckna avtalet 

Sammanfattning 

Efterfrågan på padelhallar är stor i Nykvarn och kommunen har under en längre tid fört diskussioner 
med exploatören angående etablering av en padelhall inom Furuborgsområdet. Mot bakgrund av 
detta, exploatörens intresse av att etablera sig i Nykvarn och efterfrågan på padelhallar i Nykvarn har 
förvaltningen tagit fram ett förslag till intentionsavtal som redovisar den tänkta vägen framåt och 
parternas kommande åtaganden. Avsikten är att ingå ett föravtal om markanvisning och därefter ett 
markanvisningsavtal.  

Förslaget att ingå intentionsavtalet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Yrkanden 

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

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

Mats Claesson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för att kompletteras med en mer detaljerad 
översiktskarta. 

Beslutsgång 

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

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - intentionsavtal avseende padel 

Utkast – intentionsavtal avseende padelhall inom Furborgsområdet   

Beslutet skickas till 

Akten 

Mex 
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§ 221 
Markbyten inom Mörbyområdet under perioden 2000-2019 
Diarienummer: KS/2021:550 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Godkänna redovisning av markbyten inom Mörby 

Sammanfattning 

De första ca 7 åren var intresset från näringslivet lågt för att etablera sig inom Mörby-området varför 
Nykvarns kommun år 2001 beslutade att sälja 300 000 kvm av den första etappen av Mörbyområdet 
till Kilenkrysset i syfte att påskynda företagsetableringarna inom området. Kilenkrysset bekostade 
utbyggnaden av allmänna anläggningar i området och iordningställde kvartersmarken inom området 
samt betalade en köpeskilling om 50 kr/kvm. 

2007 kunde ett trendbrott i näringslivets intresse för Mörby-området märkas. Många näringsidkare ville 
etablera sig nära trafikplatsen och E 20. Kommunen ägde då inte mark där utan den ägdes av 
Kilenkrysset. Mot bakgrund av detta inleddes förhandlingar med Kilenkrysset för att köpa eller byta mark 
inom den första etappen.  

Kilenkrysset var positiv till att göra markbyte av byggklar mark inom den första etappen mot, i första 
hand, ännu icke planlagd mark inom en framtida etapp. En förutsättning för att kommunen skulle 
acceptera ett markbyte var att den kvartersmark som kommunen erhöll inom Mörby 4 var byggklar och 
att allmänna anläggningar var utbyggda och bekostade av Kilenkrysset. På samma sätt var förutsättningen 
för Kilenkrysset att den framtida marken inom Mörby 5 inte skulle belastas av kostnader för allmänna 
anläggningar. Kommunen har sett detta som ett bra avtalsupplägg och ett flertal markbyten genomfördes 
som har möjliggjort etablering av ett flertal viktiga företag inom etapp 1. 

I dagsläget beslutas all försäljning av kommunala fastigheter samt förvärv av kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – redovisning av markbyten inom Mörby 

Beslutet skickas till 

Akten 

Mex  
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§ 222 
Rapportering och förslag försäljning av bebyggda fastigheter 
Diarienummer: KS/2019:455 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Godkänna sammanställning över bebyggda fastigheter som bör säljas. 
Uppdra åt förvaltningen att påbörja försäljning av fastigheterna som bör säljas, enligt Bilaga 1. 
Godkänna sammanställning över bebyggda fastigheter som bör utredas vidare. 
Uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till beslut om handlingsplaner för dessa 

fastigheter, enligt Bilaga 2, under 2022.  

Sammanfattning 

Förvaltningen har identifierat ett antal fastigheter som inte används som verksamhetsfastigheter, är 
dåligt anpassade för dess verksamhet samt fastigheter som inte ingår i den strategiska markreserven. 
Vissa fastigheter är vakanta eller nyttjas av icke-kommunal verksamhet, exempelvis som privatbostad, 
till mycket låg hyra. Andra lokaler nyttjas i kommunal verksamhet men är dåligt anpassade för 
ändamålet och alternativa lokaler bör därmed utredas. Fastigheter som faller inom kategorierna ovan 
redovisas i bilaga 1 & 2. 

Förvaltningen har även identifierat ett antal fastigheter som faller inom kategorierna ovan men på 
grund av sin geografiska placering eller av andra skäl är av strategisk betydelse för kommunens 
framtida utveckling. Mot bakgrund av detta bör dessa byggnader bevaras och förvaltningen 
rekommenderar att dessa fastigheter underhållas i den omfattning som krävs för att säkerställa att 
kommunen tar sitt fastighetsägaransvar. Exempel på sådana objekt är Ge Järnet m.fl. byggnader i 
anslutning till Alcroområdet, Båglan, byggnader inom Vidbynäsegendomen, Älgbostad med 
kringliggande byggnader, industrifastigheter vid Holländarvägen samt i anslutning till Nybos kontor. 
Även om dessa objekt inte är aktuella att avyttra behöver handlingsplaner utarbetas för att säkerställa 
att byggnadernas värde bevaras t.ex. i ett planarbete för annan användning eller förädling. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Förslag på bebyggda fastigheter att sälja eller att utreda för vidare hantering 

2021 04 22 - Bilaga 1 - Förslag på bebyggda fastigheter att sälja 

2021 04 22 - Bilaga 2 - Förslag på bebyggda fastigheter att utreda 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Fastighet 
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§ 223 
Förlängning av revers, Cementen 1ab 
Diarienummer: KS/2015:35 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna överenskommelse om revers med Shahho Cement 1 AB 

2. Uppdra åt mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet. 

Sammanfattning 

2015 tecknade kommunen ett exploateringsavtal, KS/2015:35, med Tomas Kücükkaya i Jönköping 
AB (TKJ) avseende exploatering av fd Strängbetong. Med anledning av kommunens önskemål om en 
framtida utbyggnad av idrottsanläggningar inom Furuborgområdet ingick kommunen och Shahho 
Cement 1 AB 2018 en överenskommelse om bl a exploatering av Betongen 1 m fl, KS/2015:35. 
Enligt överenskommelsen ska kommunen erhålla ca 15 000 kvm mark som avses användas för 
idrottsändamål. Enligt gällande detaljplan innehåller området en byggrätt om ca 4500 kvm bruttoarea, 
BTA, bostad. I överenskommelsen regleras att del av ersättningen för det område som kommunen 
ska förvärva inom Cementen 1 ska ske genom en revers. Vidare tas fastighetsägarnas kostnadsansvar 
för befintlig huvudgata bort enligt gällande exploateringsavtal samt inför framtida exploateringsavtal 
som kommer tecknas med Paradumo samt Shahho Cementen 1 AB. Reversen har nu löpt ut och 
behöver förnyas för att möjligöra att kommunen ska kunna bli ägare till den mark som i framtiden ska 
användas för idrottsändamål. 

I dagsläget har kommunen ett plankostnadsavtal med Paradumo Byggstyrning AB för att genomföra 
överenskommelsens intentioner, vidare behöver kommunen även teckna ett exploateringsavtal med 
berörda parter vilket är Paradumo och Shahho Cementen 1 AB.  

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – förnyelse av revers gällande Cementen 1 

Beslutet skickas till 

Akten 

MEX  
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§ 224 
Köpekontrakt del av Nykvarn 10:27 
Diarienummer: KS/2020:272 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Att godkänna försäljning av del av fastigheterna Nykvarn 1:456, Nykvarn 10:25 och Nykvarn 
10:27 samt hela Nykvarn 10:17. 

 Att uppdra åt Mark- och exploateringschefen att underteckna erforderliga handlingar. 

 

Sammanfattning 

Detaljplanen ger möjlighet att bygga bostäder inom fastigheterna Nykvarn 10:25 och 10:27 m.fl. 
Detaljplanen har tagits fram gemensamt med exploatören i enlighet men tidigare tecknat 
markanvisningsavtal. Exploatören förvärvar de ytor som i detaljplanen avses för kvartersmark av 
kommunen.  
 
Kommunen bekostar utbyggnad av den norra parken inom planområdet. Kommunens kostnad för 
utbyggnaden bedöms täckas av intäkten från markförsäljningen. Kommunen är huvudman för de 
allmänna anläggningarna inom området och får ökade driftskostnader för bl.a. parker och ny 
lokalgata. Någon exakt kalkyl för driftkostnader har ej gjorts men förvaltningen bedömer att 
driftkostnaderna för allmän platsmark kommer att öka med ca. 75 000 kr/år. 

Exploatören bekostar utbyggnad av kvartersmark, ny lokalgata genom planområdet och den södra 
parken inom planområdet. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Försäljning av fastigheterna del av Nykvarn 1:456, Nykvarn 10:25, Nykvarn 10:27 
samt hela fastigheten Nykvarn 10:17 

Beslutet skickas till 

Akten 

Ekonomienheten 

MEX  
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§ 225 
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön 
Diarienummer: KS/2021:572 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Anta revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Sammanfattning 

Enligt miljöbalken får kommunens ta fram föreskrifter som behövs för att skydda människors hälsa 
mot olägenhet. Nuvarande föreskrifter reviderades senast 2015 och lagstiftningen och arbetssätten har 
ändrats sedan dess. Därför görs nu en revidering.  

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, BMN/2021:42 

Tjänsteskrivelse – Revidering av föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 
BMN/2021:42 

Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, § 69, 2021-07-01 

  

 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, BMN/2021:42 

Tjänsteskrivelse – Revidering av föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 
BMN/2021:42 
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Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, § 69, 2021-07-01 
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§ 226 
Revidering av föreskrifter för avfallshantering 
Diarienummer: KS/2021:547 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Revidering av Föreskrifter för avfall godkänns. 

Sammanfattning 

En mindre revidering av kommunens Avfallsföreskrifter föreslås i syfte att de ska harmoniera med 
förändrad lagstiftning gällande ansvaret för insamling av returpapper. Efter regeringsbeslut övergår 
ansvaret från producenterna till Sveriges kommuner 2022-01-01. 

Ytterligare en mindre revidering föreslås i syfte att underlätta hanteringen av dispensansökningar för 
förlängt tömningsintervall för slam och eget omhändertagande av filtermaterial från fosforfällor. 
Förslaget innebär att Bygg- och miljönämnden fattar beslut i dessa ärenden efter remiss till 
kommunstyrelsen. I nuvarande föreskrifter rådet det omvända förhållandet. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Avfallsföreskrifter 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 227 
Svar på medborgarförslag - Nykvarns kommun bör stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen 
Diarienummer: KS/2018:555 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag kom in till kommunen den 11 november 2018. Medborgarförslaget föreslår att 
Nykvarns kommun ska fatta beslut om att:  

ta fram en klimatomställningsplan med koldioxidbudget 
kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet så att alla aktörer utarbetar planer 

för att minska sina utsläpp 
kommunen avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag och investerar i hållbara och fossilfria 

alternativ 
kommunen kontinuerligt för en dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i 

informations- och folkbildningssyfte.  

Kommunen anser att medborgarförslaget tar upp viktiga aspekter och miljöfrågor som är viktiga 
globalt och lokalt. Miljöfrågor och värnande om miljön är viktiga frågor i dagens samhälle och är 
något som Nykvarns kommun redan arbetar för.  

Kommunen antog 2018 ett miljöprogram som innehåller en miljöpolicy och miljömål för Nykvarns 
kommun med förhållningssätt och ambitioner för kommunens verksamheter. Programmet är styrande 
för kommunala verksamheter och bolag och ska användas som ett underlag i verksamhetsplanering 
och i beslut som kan påverka miljön. Till miljöprogrammet finns ett antal delmål varav några går i 
linje med medborgarförslaget. Kommunen har även i andra styrdokument tagit hänsyn till 
miljöprogrammet för att kunna uppnå kommunens egna uppsatta mål. 

Bedömningen är att kommunens egna miljöprogram och andra styrdokument som genomsyrar 
verksamheterna väl uppfyller de miljökrav som kommunen redan har satt upp. Enligt majoritetens 
budgetförslag för 2022 avsätss medel för att ta fram en koldioxidbudgetunder 2022 

Medborgarförslaget ska därför anses besvarat. 

Yrkanden 

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

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-14 - Medborgarförslag, Nykvarns kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen. 
Medborgarförslag, Nykvarns kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-12-19 § 116 Anmälan av nya medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Medborgaren 
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§ 228 
Svar på medborgarförslag - En ljuständarkväll i Nykvarns 
centrum då alla granar tänds 
Diarienummer: KS/2021:73 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 

Den 22 januari 2021 inkom ett medborgarförslag om att genomföra ett arrangemang i 
centrumområdet där alla granar tänds och kombineras med julmusik, tilltugg, körsång, lottförsäljning, 
julgransförsäljning, tomte för barnen, pengainsamling till de som inte har det gott ställt och andra 
aktiviteter. Motiveringen till förslaget är att det är mys för gammal som ung och syftet är att skapa 
gemenskap, trygghet och gemenskap. Kommunen föreslås vara initiativtagare och organisatör och 
genomföra arrangemanget tillsammans med aktörer som föreningar, privatpersoner, gymnasieskolan, 
kyrkan och näringsidkare. 

Kommunen ser positivt på idén om ett arrangemang som genomförs i linje med andan i 
medborgarförslaget. Det skulle troligtvis uppskattas av nykvarnsborna. Dock anser kommunen att ett 
sådant arrangemang bäst skulle kunna genomföras av näringsidkare och övriga aktörer i Nykvarns 
centrum. När det nya centrumet börjar bli klart finns troligtvis goda förutsättningar för bildandet av 
en centrumförening, bestående av alla aktörer i centrumområdet. Föreningen skulle kunna arbeta med 
aktiviteter såsom en ljuständarkväll i Nykvarns centrum och i det fallet skulle kommunen kunna 
utgöra en av aktörerna i arrangemanget. 

Mot bakgrund av ovan föreslås kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-13 – Svar på medborgarförslag om en ljuständarkväll i Nykvarns centrum då 
alla granar tänds. 

Medborgarförslag, en ljuständarkväll i Nykvarns centrum då alla granar tänds. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-04 § 20. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställaren 
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§ 229 
Svar på medborgarförslag - Vårdlägenheter i centrum 
Diarienummer: KS/2019:198 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 

Den 8 april 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga vårdlägenheter i Nykvarns centrum. 
Förslagsställaren anser att Nykvarns kommun ska erbjuda lägenheter där det finns möjlighet att även 
ta med sig exempelvis sin respektive, som också kan vara i behov av vård. I byggnadens botten förslås 
att det kan finnas gemensamma utrymmen så som matsal, TV-rum, aktivitetsrum mm. Att bo mitt i 
centrum och kunna ta rullatorn och handla lite mjölk på ICA eller orka gå ut och sätta sig på en 
parkbänk och se andra människor, kan betyda mycket, menar förslagsställaren.  

Kommunen anser att medborgarförlaget tar upp en viktig aspekt som handlar om att tillgodose 
behoven av vård och äldreboenden. Kommunen växer befolkningsmässigt och fler blir äldre och i 
behov av vård. Därför utreder kommunen hur framtida behov av äldreboenden ska tillgodoses. Flera 
alternativ utreds där centrumnära lägen också övervägs. Centrumområdet är dock inte aktuellt, dels 
för att centrummarken ägs av en privat aktör som inte planerar för äldreboenden eller vad 
förslagsställaren benämner som vårdlägenheter, dels för att denna typ av boenden inte finns med i 
beslutad detaljplan. 

Medborgarförslag bör därför avslås. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om vårdlägenheter i Nykvarns centrum 

Medborgarförslag, Vårdlägenheter i Nykvarns centrum 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige sammanträde 2019-06-19 § 46 - Anmälan av nya 
medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställaren 
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§ 230 
Svar på motion (SD) Byggande av ishall i Nykvarn 
Diarienummer: KS/2018:543 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionen avslås. 

Sammanfattning 

Leonardo Horvad (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 19 december 2018 om 
att bygga en ishall i Nykvarn. Detta motiveras bland annat med att ishockey alltmer utvecklats till en 
sport för både pojkar och flickor samt att ishallen skulle öppna upp för aktiviteter som konståkning, 
kälkhockey och islekar med förskolebarnen. Den skulle fungera som en samlingsplats för olika åldrar 
och medföra goda hälsoeffekter på kort och lång sikt. 

Det finns behov av lokaler för olika typer av idrottsaktiveteter inklusive aktiviteter som kan utföras i 
en ishall. Därför har kommunen dedikerat Furuborgområdet för ändamålet. I den övergripande 
planeringen har kommunen tagit höjd för möjligheter att bygga t.ex. simhall och ishall eller 
anläggningar för aktiviteter som paddel, tennis, fotboll, skytte med mera. I området finns plats för 
både kommunala, ideella och privata aktörer att bygga för idrottsaktiviteter. 

De närmsta åren saknas dock de ekonomiska förutsättningarna att kommunen bekostar byggnationen 
av ny ishall. Det finns stora behov av byggnation inom skola, vård och omsorg, som behöver 
prioriteras, och kommunen har dessutom nyligen gjort en stor investering i Furuborghallen, en 
multisporthall i Furuborgområdet. 

Motionen bör därför avslås. 

Yrkanden 

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

Mats Claesson (SD) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut i tjänsteskrivelsen eller 
enligt motionen och finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-13 – Svar på motion (SD) om att bygga en ishall i Nykvarn. 
Motion (SD), Byggande av ishall i Nykvarn. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 §173 Anmälan av nya motioner. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Motionären 
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§ 231 
Delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2021-10-05 KS/2021:570 Delegationsbeslut §B7, Avropsavtal för leverans av 
Resebyråtjänster 

2021:12190 

2021-10-11 KS/2021:1 Delegationsveslut rutin för hantering av bisyssla 2021:12189 

2021-10-11 KS/2021:1 Delegationsbeslut, Organisationsförändring inom 
kultur och fritidsverksamheten i Nykvarns 
kommun. 

2021:12185 

2021-10-11 KS/2021:555 Delegationsbeslut, Organisationsförändring inom 
kultur och fritidsverksamheten i Nykvarns 
kommun 

2021:12183 

2021-10-11 KS/2021:527 Delegationsbeslut om rutin för hantering av 
bisyssla 

2021:12186 

2021-10-18 KS/2021:640 Jourbemanning sjuksköterska Nykvarn, TI 2019-
1097, Förlängning 

2021:13603 

2021-10-18 KS/2021:259 Delegationsbeslut - vidaredelegation av kultur- 
och fritidsfrågor 

2021:12181 

2021-10-20 KS/2018:499 Delegationsbeslut att upphäva Riktlinje för 
noteringar i fritextfält enligt § A32 (enbart digitalt i 
akt) 

2021:12923 

2021-10-20  Avskaffande av två riktlinjer som har blivit 
obsoleta. 

2021:12281 

2021-10-20 KS/2021:557 Ordförandebeslut om yttrande gällande Samråd - 
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor 2022-2023 

2021:12291 

2021-10-21 KS/2020:625 Deligationsbeslut Brisansökan om 2021:12318 
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verksamhetsbidrag 201121 

2021-10-28 KS/2021:219 Delegationsbeslut om TF bygg- och miljöchef 
under perioden 1 november till och med 3 
november 2021 (SE) 

2021:12580 

2021-10-28 KS/2021:18 Beslut att utse tillförordnad kommundirektör 
under perioden 1 november till och med 7 
november 2021 (DF) 

2021:12581 

2021-10-29 KS/2021:598 Delegationsbeslut Frivillig VA-anslutning Ströpsta 
3:32 

2021:13685 

2021-11-01 KS/2018:498 Delegationsbeslut om upphävande av riktlinje för 
e-posthantering enligt § A 32 (finns enbart digitalt 
i akt) 

2021:12924 

2021-11-01 KS/2021:368 Delegationsbeslut att inte lämna ut begärda 
handlingar pga sekretess i gällande upphandling 
av anläggnings- och beläggningsarbeten 
KS/2021:368, se §A10 

2021:12709 

2021-11-03 KS/2021:605 Delegationsbeslut - Antagande av Rutin för 
remisshantering 

2021:12807 

2021-11-04 KS/2021:344 Delegationsbeslut om tilldelningsbeslut TI 2021-
1140 Jourbemanning sjuksköterska till Nykvarns 
kommun 

2021:13602 

2021-10-07 KS/2021:561 Delegationsbeslut, avgångsvederlag 2021:13574 

2021-11-17 KS/2020:264 Ordförandebeslut tillkommande arbete sprängning 
Mörby 5 

2021:13632 

2021-11-19 KS/2021:368 Beslut att ge ombud fullmakt föra kommunens 
talan, inför  

domstol och andra myndigheter i upphandlings 
avseende överprövning av Anläggnings och 
beläggning. 

2021:13630 

2021-11-29 KS/2021:1 Lista över delegationsbeslut november - mark och 
exploatering 

2021:13969 
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§ 232 
Delgivningar 
Diarienummer:  

Beslut 

Delgivningar noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har delgivits följande: 

Information om trafikförändringarinför trafikåret – 2022 
Politikernas trygghetsundersökning 2021 
Sammanträdesprotokoll Södertörns brandförsvarförbund 2021-10-22 
Beslut KF 2021-10-14 Revidering av förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund 
Brev till kommunen ang. Slättö 202110 
Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket 2021 
Protokoll KAU 2021-11-15 § 47 
PM om finskt förvaltningsområde 
Protokoll Trygg i Nykvarn 2021-06-08 §§ 1-15 – signerat 
Protokoll UN 2021-09-28 §§ 75-88 – signerat 
Protokoll UN 2021-09-28 §§ 81, 83-84 – signerat 
Protokoll VN 2021-11-23 
Protokollsutdrag UN §84 Yttrande gällande remiss, detaljplan cementen 1 och 2 och del av 

Nykvarn 
VN § 14 Beslut om val- och röstningslokaler för de allmänna valen 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 

Beslutet skickas till 
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