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Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-19  

Tid och plats  

2021-10-19 klockan 13:30-17.40 i Sländan, ajournering klockan 14:25 – 14:30 samt 15:42 – 16.00 

Beslutande ledamöter 

Gunilla Lindstedt (Np) ordförande, Johan Hägglöf (M) 1:e vice ordförande, Märtha Dahlberg (S) 2:e 
vice ordförande, Mats Claesson (SD), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Jan Brolund (Np), Maria Salberg 
(S), Kerstin Eriksson (C), Marie Martna (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Effe Östman (M), Lillemor Garbenius Källström (S), Anne-Marie Falk (L), Kjell Lindberg (SD), Björn 
Hasselrot (Np) 

Övriga närvarande 

Frida Nilsson, Sisilya Rhawi, David Schubert, Daniela Fuciu 

Tid och plats för justering 

26 oktober klockan 10.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

176- 201  

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 

2021-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-10-26 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 176 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 26 oktober kl. 10.00 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 177 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. Följande övriga frågor anmäls: 

1. Fråga om förvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde 
2. Information om Drottningkällan. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 178 
Kommundirektören informerar 
Beslut 

Kommundirektör Frida Nilsson informerar kommunstyrelsen om följande: 

• Extern granskning av byggprojekt i Nykvarns kommun 2016-2019 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 179 
Information om status pågående projekt 
Beslut 

Samhällsbyggnads- och näringslivschef David Schubert informerar om följande: 

• Furuborghallen är i drift med invigning den 11 november. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 180 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
Diarienummer: KS/2021:114 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2021-04-07 – 
2021-09-30 godkänns. 

2. Svarstiden för Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen förlängs till och med 31 december 2021. 

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. 

Det finns idag nio obesvarade medborgarförslag, varav tre av dessa inte har behandlats inom ett år. 
Det finns även fem obesvarade motioner, varav en av dessa inte har behandlats inom ett år. Av de 
medborgarförslag och motioner som inte besvarats inom ett år fick samtliga förlängd svarstid till i 
december 2021 på kommunfullmäktiges möte i maj 2021, med undantag för ett, som på det mötet 
inte var äldre än ett år. 

Det gäller: Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen. 

Förvaltningen planerar för att samtliga aktiva medborgarförslag och motioner ska handläggas och 
presenteras för beslut under år 2021.  

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (Np) yrkar för majoriteten bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivselsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 

Redovisning av obesvarade merborgarförslag och motioner 2021-04-07 till 2021-09-30 
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 181 
Riktlinjer för sponsring 
Diarienummer: KS/2021:245 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Riktlinjer för sponsring antas. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun har idag inget styrande dokument som slår fast de riktlinjer som ska reglera hur 
kommunen ingår i sponsoravtal. Den föreslagna riktlinjen för sponsring är ett övergripande dokument 
som anger principer för hur sponsring ska hanteras i kommunen och som tar höjd för vikten av 
saklighet och riskerna för att detta rubbas. 

Riktlinjerna definierar ramar för hur kommunen kan agera som sponsor eller mottagare av sponsring. 
Där vikt läggs på att sponsringen inte får komma i konflikt med lagen om offentlig upphandling 
(2016:1145) eller kommunallagens (2017:725) bestämmelser om stöd till enskilda företag. 

Förvaltningen bedömer att de föreslagna riktlinjer för sponsring innefattar ramar för 
sponsringssamverkan som utgår från samma principer som de statliga myndigheterna förväntas följa. 
Därför föreslår förvaltningen att riktlinjer för sponsring antas. 

Yrkanden 

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

Kerstin Eriksson (C) framställer följande ändringsyrkande: 

1. Ändring sid. 4 ”Krav på sponsorer och sponsormottagare” – stryk följande ord i andra stycket 
”och inte har skatteskulder” 

2. Ändring sid. 6 ”Avtal” stryk följande ord ur första stycket – ”eller den nämnd”. Sponsring ska 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till punkt 2 i ändringsyrkandet från Kerstin Eriksson (C). 

Johan Hägglöf (M) och Jan Brolund (Np) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivselsen. 

Beslutsgång 

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

Reservationer och protokollsanteckningar 

(C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-31 – Riktlinjer för sponsring 

Förslag till riktlinjer för sponsring 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga nämnder 
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§ 182 
Redovisning av partistöd för 2020 samt utbetalning för 2022 
Diarienummer: KS/2021:145 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Partiernas redovisningar av kommunalt partistöd för år 2020 godkänns. 
2. Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige får partistöd enligt följande: 

1) Nykvarnspartiet 130 410 kr 
2) Moderaterna 101 430 kr 
3) Socialdemokraterna 101 430 kr 
4) Sverigedemokraterna 91 770 kr 
5) Centerpartiet 62 790 kr 
6) Miljöpartiet 53 130 kr 
7) Liberalerna 53 130 kr 
8) Vänsterpartiet 53 130 kr 

Sammanfattning 

Regler för kommunalt partistöd anges i kommunallagen 4 kapitlet, 29-32 §§. Enligt kommunallagen 4 
kapitlet, 32 § ska beslut om utbetalning av partistöd fattas av kommunfullmäktige varje år.  
 
Det kommunala partistödet har i syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Reglemente för kommunalt partistöd innehåller regler för årlig redovisning. Samtliga partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige och som har partistöd att redovisa har fullgod redovisning av 
hur det kommunala partistödet använts under 2020. Kommunledningskontoret har med hjälp av 
ekonomikontoret granskat samtliga partiers redovisning och bedömer att samtliga partier uppfyller 
kraven för att vara berättigade partistöd även 2022. 

Yrkanden 

Mats Claesson (SD) yrkar att redovisningen från Nykvarnspartiet inte ska godkännas. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut i tjänsteskrivelsen eller 
enligt yrkandet från Mats Claesson (SD) och finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) lämnar en skriftlig reservation: 
”Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att godkänna Nykvarnspartiets redovisning då den som 
bäst kan benämnas mycket bristfällig! Att kalla två punkter, hyra och övrigt för en redovisning är ett hån 
mot skattebetalarna som vi inte kan acceptera. Trots att vi anmärkt emot denna typ av sk. redovisning i 
många år vägrar NP att förbättra sig till skillnad emot andra partier.” 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Redovisningsunderlag från samtliga partier 

Beslutet skickas till 
Akten 
Gruppledarna för partierna 
Ekonomikontoret 

Beslutet skickas till 

Akten 

Gruppledarna för partierna 

Ekonomikontoret 
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§ 183 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer: KS/2021:509 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen samt för kommunstyrelsens arbetsutskott för 
godkänns. 

2. Nämnderna rekommenderas att fastställa sammanträdesplaner för 2022 enligt årsplaneringen 
för 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium 
godkänns. 

Sammanfattning 

Sammanträdesplanen innehåller sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium samt Nykvarns kommunkoncern 
AB. 

Yrkanden 

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

Reservationer och protokollsanteckningar 

Märtha Dahlberg (S) lämnar en protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna stödjer ordförandens förslag om extra sammanträden vid behov” 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-09-09 

Sammanträdesplan 2022 

Årsplanering 2022 för samtliga nämnder 

Beslutet skickas till 

Akten 

Servicecenter 

Samtliga nämnder 
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§ 184 
Mål och budgetramar för 2022 samt ekonomisk flerårsplan 
2023-2024 
Diarienummer: KS/2021:541 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Fastställa skattesatsen 2022 till 19,97 kronor. 
2. Godkänna att förvaltningen under 2022 får uppta lån upp till maximalt 1 400 mkr för 

kommunens och bolagens behov av upplåning. 
3. Godkänna att kommunens internränta för 2022 fastställs till 1,25 %. 
4. Fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2022-2024. 
5. Godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för 2022-2024. 
6. Godkänna balansbudgeten för 2022-2024. 
7. Godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för 2022-2024. 
8. Godkänna resultat- och balansbudgeten för VA-verksamheten för 2022-2024. 
9. Godkänna resultat- och balansbudgeten för renhållningsverksamheten för 2022-2024. 
10. Godkänna investerings- och exploateringsbudgetarna för 2022-2024. 

Sammanfattning 

Budgetprocessen för arbetet med budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 startade i och med 
majoritetens budgetberedning i februari 2021. Nämnderna har under våren, tillsammans med sina 
respektive kontor, fått konsekvensbeskriva preliminärt framräknade ramar för 2022. 
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar i november varefter nämnderna fattar beslut 
om detaljbudget och effektmål. 

Behandlingen vid novembersammanträdet innebär att kommunfullmäktige debatterar och fastställer 
de olika delarna i budgeten och flerårsplanen. Här ingår de övergripande strategiska målen samt 
budgetens olika ekonomiska sammanställningar inklusive nämndernas ramar. 

Den föreslagna skattesatsen för 2022 är 19,97 kr. 

Resultatbudgeten för 2022 inrymmer en ram för verksamheternas nettokostnader med drygt 684 mkr 
vilket motsvarar driftbudgetramar på ca 696,9 mkr inklusive interna poster. Det budgeterade resultatet 
för 2022 är ca 7 mkr vilket motsvarar 1 % av skatter och generella statsbidrag. För resterande år i 
planeringsperioden är resultatet budgeterat på nivån 1,5 %. 

Yrkanden 

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

Märtha Dahlberg (S) yrkar avslag på den del i majoritetens investeringsbudgetförslag som avser 
finansieringen av taxingeavfarten. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. 
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Kerstin Eriksson (C) yrkar bifall till centerpartiets budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut i tjänsteskrivelsen, 
socialdemokraternas budgetförslag eller centerpartiets budgetförslag och finner att förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen bifalles. 

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

Votering begärs. 

Ja-röst för att avslå ändringsyrkandet. 

Nej-röst för att bifalla ändringsyrkandet. 

Gunilla Lindstedt (Np) Ja 

Johan Hägglöf (M) Ja 

Märtha Dahlberg (S) Nej 

Mats Claesson (SD) Avstår 

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 3 nej-röster och en som avstår att avslå 
ändringsyrkandet. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

Anne-Marie Falk (L) antecknar att hon hade bifallit liberalernas budgetförslag om hon varit 
tjänstegörande. 

Mats Claesson (SD) lämnar en skriftlig reservation: 

”15 mars 2021 fick samtliga aktiva politiker dokumentet ”Kommundirektörens underlag till Budget 2022 
med utblick mot 2024”, vilket kan sägas vara startskottet på budgetprocessen. Dokumentet var redan vid 
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distributionen inaktuellt avseende inflation och arbetskraftskostnader. Inflationen för helåret 2021 var satt 
till 1,0%, i slutet på september hade inflationen sprungit i väg till 2,8%. 

Budgetprocessen blev senare framflyttad från att vara klar i juni till att vara klar i november. När detta 
hände 2020 skedde en uppdatering av dokumentet ”Kommundirektören ….” , som kom politikerna till del 
under augusti 2020. 

Det andra viktiga underlaget som gör att en ny budget kan tas fram är Delårsrapporten. För att peka ut en 
framtida färdväg och målsättningar måste man veta hur läget är, delårsrapporten ska tas upp på 
Kommunstyrelsen först den 19 oktober. Observera att budgetförslagen ska vara inlämnade den 15 oktober 
för att behandlas först i KS och sedan på Kommunfullmäktige. 

I handlingarna till KS den 19 oktober fanns inte Nykvarns delårsrapport, först när en medlem i Revisionen 
påpekade det hela den 15 oktober lades dokumentet ut på LEX-meeting. 

Min och Sverigedemokraternas syn på budgetprocessen 2022:  

Följande lades ut på Facebook efter kommunens presentation av majoritetens budget den 30 september: 

Majoritetsbudgeten i Nykvarn, ett tydligt exempel på bristerna i den demokratiska processen! Nykvarn den 
1/10-21 På Nykvarns hemsida läser jag majoritetens förslag till budget, ett väl presenterat dokument som 
har krävt många arbetsveckor för att uppnå det resultat som visas och som med all säkerhet har skrivits av 
tjänstemän på förvaltningen. Presentation och tidpunkten gör att några mycket relevanta frågor måste 
ställas och krävas svar på. Hur kommer det sig att majoriteten kan lägga ett färdigt förslag innan vi i 
oppositionen ens fått underlagen för budgeten? Eftersom det inte finns någon delårsrapport presenterad 
så är vår insyn i ekonomin närmast obefintlig! Om majoriteten kan använda kommunens tjänstemän för 
att skriva sin budget kan vi i opposition också göra det? Blir våra budgetförslag också utlagda på 
kommunens hemsida om vi så önskar? Ser majoriteten inga problem med att låta förvaltningen skriva 
budgeten? Är det att betrakta som rättvist och demokratiskt när man gynnar sig själva så utstuderat och 
medvetet sätter oss i tidsnöd genom att inte lämna ut det underlag man själv använt? Senast i gårdagens 
kommunfullmäktige sa kommunstyrelsens ordförande att det inte fanns färdiga budgetunderlag för det var 
inte behandlat i nämnderna än och drog dessutom jämförelser med stora företag för att förklara skillnaden 
i tid för oss, hur kan då majoritetens budget vara klar redan idag? Som oppositionspolitiker reagerar jag 
kraftigt emot detta arbetssätt då det känns som undanhållande av information för att vi inte ska kunna 
presentera ett bra resultat med våra förslag! 

Resultatet av insändaren blev att Kommunstyrelsens ordförande lovade oss i opposition att få tillgång till 
kommunens ekonomichef. 

SD:s beslut:  

Vi Sverigedemokrater vill inte kasta fram ett hafsverk till budget, då vi vill göra det bästa möjliga inom 
befintliga ramar för Nykvarns samtliga medborgare. Förutsättningarna saknas varför vi avstår från att ta 
fram en budget. Samtliga oppositionspartier utom Socialdemokraterna befinner sig i samma situation som 
oss, varför vi kräver en transparent och öppen budgetprocess. Observera att Socialdemokraterna genom 
KSAU har bättre tillgång till information än övriga oppositionspartier. Dessutom är mål och budgetramar 
punkt 9 på KS agenda, delårsrapporterna är punkterna 11 och 12, vi anser att delårsrapporterna ska gås 
igenom och godkännas innan budgeten behandlas! Med hänvisning till ovanstående argument och 
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påpekanden väljer vi att inte delta i beslut rörande budget samt delårsrapporter och hänvisar till detta 
särskilda yttrande!” 

(S) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. 

(C) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Mål och budgetramar för 2022 med ekonomisk flerårsplan 2023-2024 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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§ 185 
Revidering av taxor och avgifter Furuborghallen 
Diarienummer: KS/2021:265 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Föreslagna taxor i Furuborghallen antas. 
2. Det förtydligas att taxan gäller per arrangemang och dag. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde den 17 juni 2021 om taxor för Furuborghallen. I beslutet undantas två 
kategorier; kategori 3 föreningstaxa vuxen, match/arrangemang samt kategori 5 normaltaxa 
match/arrangemang. I beslutet står att avgiften ska sättas individuellt och ska minst täcka de faktiska 
kostnader som arrangemanget uppbär. 

Den ny framtagna modellen innefattar en grundtaxa för matcher/arrangemang för föreningar med 
säte i Nykvarn med vuxenverksamhet som också kopplas till serietillhörighet samt ett tillägg för antal 
besökare. Samma upplägg gäller även för privatpersoner, företag eller förening från annan kommun 
samt lokala nykvarnsföreningar som inte är med i föreningsregistret. 

Förslaget innebär att intäkter vid matcher/arrangemang beräknas blir högre än tidigare föreslagna 
taxor.  

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S) yrkar att det ska förtydligas att taxan gäller per arrangemang och dag. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen med ändringsyrkandet från Märtha 
Dahlberg (S) bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av taxor och avgifter, Furuborghallen 
Bilaga 1, Taxor kategori 3 och 5. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kultur- och fritidskontoret 
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§ 186 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:531 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2021. 
2. Godkänna beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Uppdra utbildningsnämnden att följa upp och prognosticera måluppfyllelsen i enlighet med 
kommungemensam systematik från styrmodellen. 

Sammanfattning 

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

Kommunens verksamhet har i ganska hög utsträckning påverkats av Covid-19 pandemi under året. 
Arbetet med kommunstyrelsens effektmål per den 31 augusti har i stort sett löpt enligt plan.  

En samlad bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse avseende kommunens sex strategiska 
uppvisar att två av målen mycket bra måluppfyllelse och fyra mål visar bra måluppfyllelse.  

För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade verksamheter som 
visar på ett överskott mot tilldelad ram med ca 0,5 mkr. 

Utifrån sin uppsiktsplikt uppmanar kommunstyrelsen utbildningsnämnden att i sin uppföljning 
bedöma måluppfyllelse utifrån systematiken från kommunens styrmodell. 

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 - Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen inkl. bilagor 

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen 

Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
Ekonomikontoret 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontor 
Kultur- och fritidskontoret 
Personalkontoret 
Kommunens revision 
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§ 187 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2021:532 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2021. 
2. Godkänna beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2021. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2021 för kommunen.  

Perioden har av naturliga skäl dominerats av pandemin och dess effekter på organisation, verksamhet 
och ekonomi. Skatteintäkterna har utvecklats positivt och kommunalskatten enligt SKR´s 
augustiprognos innebär ca 10 mkr högre skatteintäkt jämfört budget för året. 

För driftredovisningen redovisas ett balanskravsresultat för perioden om 17,5 mkr för kommunen och 
27 mkr för koncernen. Helårsprognos enligt balanskrav för kommunen uppgår till 22 mkr och för 
koncernen 32 mkr.  

Måluppföljningen visar sammantaget på en god eller mycket god nivå. Av totalt 55 effektmål har 78% 
god eller mycket god måluppfyllelse. Gällande kommunfullmäktiges strategiska mål så uppnås nivån 
god eller mycket god för 88% av målen. 

I samband med delårsrapporten redovisas även en uppföljning av de politiska uppdragen per den 31 
augusti 2021. 

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 - Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Nykvarns kommun 

Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Akten  
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Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Samtliga kontor 
Kommunens revision 
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§ 188 
Beslut om att avsluta planarbetet inom Ströpsta 3:156 
Diarienummer: KS/2019:324 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

• Planarbetet inom Ströpsta 3:156 avslutas 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-22 § 175 att ge positivt planbesked och ge förvaltningen i 
uppdrag att pröva detaljplan för bostäder på fastigheten Ströpsta 3:156, med förutsättningen att ett 
planprogram för tätortens utveckling söderut föregår planarbetet.  

Sökande som ägde fastigheten vid ansökan om planbesked samt vid beslut om planbesked äger inte 
längre Ströpsta 3:156. De nya fastighetsägarna har kontaktats via telefon och har inga invändningar 
mot att planarbetet avslutas. 

Yrkanden 

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

Mats Claesson (SD) och 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 - Beslut om att avsluta planarbetet.  
Kartutdrag – Planområdets lokalisering i tätorten. 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
Planchef 
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§ 189 
 Beslut om planbesked längst Tjusarstigen (Del av Ströpsta 
3:387 och del av Ströpsta 3:37) 
Diarienummer: KS/2021:480 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Ansökan om planbesked längst Tjusarstigen, del av Ströpsta 3:387 och del av Ströpsta 3:37 får positivt 
planbesked. 

Sammanfattning 

Syftet med ansökan är att uppföra fristående enbostadshus längst den del av Tjusarstigen som inte är 
bebyggd för att komplettera kvarteret och villaområdet samt för att skapa en mer sammanhållen 
struktur och arkitektonisk kvalitet i området. I ansökan föreslås 5 fristående enbostadshus.   

Ansökan bedöms till viss del vara lämplig men den del där ny bebyggelse föreslås där det i dag är skog 
föreslås dock istället bevaras då skogen bedöms som värdefull för rekreation i form av bärplockning 
och lek. Skogen är även markerad som ekologiskt och kulturellt värde i Grönstrukturplanen. 
Bedömning av lämpligt antal nya fastigheter får utredas vidare i ett planarbete. Bebyggelse på 
grusplätten bedöms som lämplig om den utformas så den passar väl in i området, både till utformning 
och till dess storlek. Området som inte är bebyggt med undantag för skogen är idag ett ganska tråkigt 
inslag i kvarteret och en exploatering som passar väl in bedömning lyfta intrycket på hela området.  

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 – Beslut om planbesked längst Tjusarstigen (denna handling). 

Bedömning av ansökan om planbesked. 

Ansökan om planbesked.  

Beslutet skickas till 

Akten 
Handläggaren 
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Planchefen 
Mex-chefen 
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§ 190 
Fastställande av VA-plan för Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2021:470 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Förslag till VA-plan godkänns. 
 

Sammanfattning 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anger att kommunerna ska arbeta fram VA-planer.  
Denna VA-plan är ett komplement till den antagna VA-policyn (KS/2021:53) och är ett strategiskt 
underlag för utveckling av allmänna vattentjänster, VA-utbyggnad och ex. tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar för att uppnå en hållbar vatten-, spillvatten- och dagvattenförsörjning i hela 
kommunen.  
 

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- VA-plan 2021-09-06 

Förslag till VA-plan  
Bilaga 1- Områden utanför nuvarande verksamhetsområde för VA-beskrivning och prioritering 
Bilaga 2- Ordlista 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommundirektör 
Samhällsutveckling- och näringslivschef 
Ekonomichef 
VA-chef 
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§ 191 
Planprogram för Miare backar 
Diarienummer: KS/2013:403, KS/2021:190 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 
 

1. Planprogram för del av Vidbynäs 1:19 (Miare Backar) godkänns.  
2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan inför samråd. 
3. Godkänna föravtal med Vidbynäs Golfanläggning AB avseende exploatering av fastigheten 

Nykvarn Vidbynäs 1:19 
4. Uppdra åt mark och exploateringschefen att underteckna avtalet 
5. Förvaltningen ska särskilt värna de föreningar som finns i området under det fortsatta arbetet 

med detaljplanen, samt attest i planen ska innehålla villor med max två våningar och ej 
flerfamiljshus. 

Sammanfattning 

Ansökan om planbesked med syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse med ca 250-300 bostäder inkom 
2013-12-27. Förslag till planprogram har varit utställt för samråd under perioden 2019-02-20 till 2019-
03-20.  Under samrådet inkom ett trettiotal yttrande. Återkommande synpunkter är att den 
exploateringsgrad som avses inte är lämplig på platsen. Efter samrådet har en redogörelse upprättats 
och analys/utredningar upprättats för infrastrukturförsörjning (Gata och VA) 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att en fortsatt prövning av ny detaljplan kan ske men uppskattar 
att genomförande av planen kan komma att kräva betydande investeringskostnader för gatuutbyggnad 
(ny eller förbättrad infart + eventuellt kapacitetshöjande åtgärder för anslutning mot väg 576). Läget 
för tillfart till området behöver analyseras ytterligare och klargöras i detaljplanearbetet. Kostnader 
tillkommer på sikt även för skolverksamheten (skolskjuts + förskola). Förvaltningen föreslår därför 
att en avsiktsförklaring gällande finansieringen upprättas mellan kommunen och exploatören innan 
planarbetet fortskrider.  
 
Föreslagen etablering stöds dock inte fullt ut av utbyggnadsintentioner i gällande översiktsplan. 
  

Yrkanden 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt framställer 
följande tilläggsyrkande: 

• ”att förvaltningen särskilt ska värna de föreningar som finns i området under det fortsatta 
arbetet med detaljplanen, samt attest i planen ska innehålla villor med max två våningar och ej 
flerfamiljshus.” 
 

Gunilla Lindstedt (Np) och Jan Brolund (Np) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt 
tilläggsyrkandet från Britt-Marie Ellis Nygren (M). 
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Marie Martna (MP) yrkar avslag på punkt 1-2 i tjänsteskrivelsen och bifall till punkt 3-4 i 
tjänsteskrivelse. 

 

Marie Martna (MP) framställer följande tilläggsyrkande: 

• Kommunstyrelsen bedömer att beslutarunderlagen i ärendet visa att det är olämpligt att gå 
vidare med att ta fram detaljplan för området. Kommunstyrelsen beslutar därför att 
planarbetet som avser del av Vidbynäs 1:19 (Miare backar) ska avslutas. 

 

Märtha Dahlberg (S) yrkar avslag på punkt 1-4 i tjänsteskrivelsen. 

 

Kerstin Eriksson (C) yrkar avslag på punkt 1-2 i tjänsteskrivelsen. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordföranden frågar om punkt 1 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller avslås och finner att 
den bifalles. 

Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla punkt 1. 

Nej-röst för att avslå punkt 1. 

Gunilla Lindstedt (Np) Ja 

Johan Hägglöf (M) Ja 

Märtha Dahlberg (S) Nej 

Mats Claesson (SD) Ja 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) Ja 

Jan Brolund (Np) Ja 

Maria Salberg (S) Nej 

Kerstin Eriksson (C) Nej 
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Marie Martna (MP) Nej 

 

Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster att bifalla punkt 1 förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Proposition 2 

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

Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla punkt 2. 

Nej-röst för att avslå punkt 2. 

Gunilla Lindstedt (Np) Ja 

Johan Hägglöf (M) Ja 

Märtha Dahlberg (S) Nej 

Mats Claesson (SD) Ja 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) Ja 

Jan Brolund (Np) Ja 

Maria Salberg (S) Nej 

Kerstin Eriksson (C) Nej 

Marie Martna (MP) Nej 

 

Kommunstyrelsen beslutar med 5 ja-röster mot 4 nej-röster att bifalla punkt 2 förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

 

Proposition 3 

Ordföranden frågar om punkt 3 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller avslås och finner att 
den bifalles. 

Votering begärs. 
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Ja-röst för att bifalla punkt 3. 

Nej-röst för att avslå punkt 3. 

Gunilla Lindstedt (Np) Ja 

Johan Hägglöf (M) Ja 

Märtha Dahlberg (S) Nej 

Mats Claesson (SD) Ja 

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 6 ja-röster mot 3 nej-röster att bifalla punkt 3 förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Proposition 4 

Ordföranden frågar om punkt 4 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles eller avslås och finner att 
den bifalles. 

Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla punkt 4. 

Nej-röst för att avslå punkt 4. 

Gunilla Lindstedt (Np) Ja 

Johan Hägglöf (M) Ja 

Märtha Dahlberg (S) Nej 

Mats Claesson (SD) Ja 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) Ja 

Jan Brolund (Np) Ja 
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Maria Salberg (S) Nej 

Kerstin Eriksson (C) Nej 

Marie Martna (MP) Ja 

 

Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 3 nej-röster att bifalla punkt 4 förslag till beslut i 
tjänsteskrivelsen. 

Proposition 5 

Ordföranden frågar om tilläggsyrkandet från Britt-Marie Ellis Nygren bifalles eller avslås och finner 
att det bifalles. 

Proposition 6 

Ordföranden frågar vidare om tilläggsyrkandet från Marie Martna (MP) avslås eller bifalles och finner 
att det avslås. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S) anmäler en skriftlig reservation: 

”Socialdemokraterna yrkade i Kommunstyrelsen avslag på ett planarbete och ett föravtal för Miare backar 
Vidbynäs 1:19  

Med följande motivering:  

När ÖP 2014 fastställdes var det en total politisk enighet om hur kommunen ska växa och det stämmer 
dessutom med RUFS 2050. Nya bostäder ska byggas nära kollektivtrafik och kommunal service som 
skolor och förskolor.  

I ÖP finns inte stöd för bebyggelse inom detta område. (Ett område som såldes till markägaren för att 
gynna ungdomars golfspel.) 

Kommun ska växa inifrån centrum och i de två stråk Taxinge och Sundsvik som följer kommunens vatten 
och avlopps utbyggnad. Som vi kan konstatera så ligger detta område inte längs stråken i ÖP.  

Förslaget är inte förenligt med vårt eget miljöprogram inte heller med Sveriges miljömål eller en hållbar 
utvecklig. 

Det finns många skäl till att yrka avslag på planen, Länsstyrelsen lyfter flera starka skäl som strandskydd, 
våtmarker, vattensamlingar, kulturmiljön, långt till Nykvarns centrum ca 4.5 km och ett gång avstånd till 
buss 1.5 km och att hela området troligtvis blir bilburet då kollektivtrafik saknas.  

Men vårt starkaste skäl är att vi anser sammantaget att kommunen inte ska växa i den riktningen utan 
utbyggnaden ska ske enligt vår Översiktsplan. 
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Då vi inte fick gehör för vårt avslagsyrkande reserverar vi oss mot nykvarnspartiets, moderaternas och 
sverigedemokraternas beslut i kommunstyrelsen” 

(MP) anmäler en skriftlig reservation: 

Miljöpartiet anser att beslutsunderlagen tydligt visar att det är olämpligt att gå vidare med planarbete på 
platsen. Planprogrammet och samrådsredogörelsen tar upp väldigt många faktorer som talar emot det 
föreslagna bebyggelseområdet. Vår motivering till avslag, i kort sammanfattning: 

Det går emot intentionerna i översiktsplanen. Området ligger utanför utpekade bebyggelsestråk och 
områden för utbyggnad av bostäder, samt uppfyller till exempel inte heller ambitionen i ÖP om att skapa 
trygga och säkra skolvägar för barn. 

Det går emot intentionerna i kommunens miljöprogram. Där anges bland annat att ”kollektivförbindelser 
mellan områden och till omgivande målpunkter är ett krav vid samlad bebyggelse. Ny samlad bebyggelse 
ska ha tillgång till busshållplats inom 500 meter”. Det planerade området har 1,5 km till närmaste 
busshållplats och saknar förutsättningar till utbyggd kollektivtrafik. 

Det går emot intentionerna i kommunens vision ”Kom närmare”. Det tilltänkta bostadsområdet med 300 
bostäder ligger isolerat ca 4,5 km från centrum, utan sammanhang med samhällsservice, butiker, 
idrottshallar, tågstation med mera. Det räcker inte med att ha nära till en golfbana. 

Det motverkar utvecklingen för att skapa ett hållbart samhälle, bland annat genom att området medför ett 
ökat bilberoende, kräver stor nyanläggning av infrastruktur som VA och vägar, och bedöms inte ge 
förutsättningar för en god energiförsörjning och avfallshantering. 

Det ligger i ett större område med delvis höga natur- och kulturmiljövärden, som riskerar att försämras. 

Vi anser att det tecknade föravtalet däremot bör godkännas, då avtalet klargör att projektet kan avbrytas 
samt att kommunen i så fall inte har någon skyldighet att ersätta exploatörens nedlagda kostnader i 
projektet.” 

 
(C) reserverar sig mot beslutet. 
 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 
Planprogram för del av Vidbynäs 1:19 (Miare Backar) 
Samrådsredogörelse  

Beslutet skickas till 

Akten 
Mark- och exploateringskontoret 
Plan- och projektavdelningen 
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§ 192 
Svar på medborgarförslag - Bygg en mindre fördämning där 
turingeån rinner under Maskinförarevägen 
Diarienummer: KS/2020:250 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Medborgarförslaget avslås. 
 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 får förvaltningen i 
uppdrag att utreda alternativa lösningar för att genomföra förslaget om en fördämning vid 
Turingeån. Uppdraget återraporteras till kommunstyrelsen senast i april 2022. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen: 

”Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under Maskinförarevägen. 

Torra somrar sjunker vattenståndet rejält. En stark illaluktande och ful botten blir synlig. 

Detta är speciellt märkbart i Engelska Parken. 

En fördämning vid/i de två stora betongrör som leder ån under Maskinförarevägen kan lösa 
problemet. 

Enkla skisser bifogas 

Motivering: 

Det fina området som Engelska Parken har blivit, blir än mer attraktivt om detta förslaget 
genomförs.” 

 

Turingeån på vardera sidan om Maskinförarevägen ligger inom fastigheten Nykvarn S:6 med ett 
samfällt ägande. Det är en samfällighet som inte är registrerad hos Lantmäteriet. Det är således en 
delägarförvaltning som innebär att eventuella åtgärder måste föregås av ett enhälligt beslut av samtliga 
delägare av samfälligheten. I samfälligheten ingår ca 145 fastigheter.   
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Den aktuella sträckningen av ån omfattas inte av den vattendom som medger kommunen rätt att 
reglera vattennivån genom de befintliga fördämningar som reglerar vattenföringen idag. Kommunen 
saknar därmed rådighet att upprätta ytterligare fördämningar.  

Föreslagen åtgärd är sannolikt tillståndspliktig vattenverksamhet där Länsstyrelsen är beslutande 
myndighet. Med nuvarande delägarförvaltning krävs det att samtliga fastighetsägare inom 
samfälligheten godkänner åtgärden enligt medborgarförslaget för att tillstånd ska kunna sökas hos 
Länsstyrelsen. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att punkt 1 i förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

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

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen – 2021-09-15 

Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under Maskinförarevägen 2020-
04-17 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 193 
Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Brokvarn 
Diarienummer: KS/2021:298 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit 2021-04-30 om att anlägga en hundrastgård i Brokvarn, med 
förslag bakom Tjäderspelsvägen. 
 
Förslaget: 
Det vore underbart om det kunde finnas en hundrastgård till att utnyttja, jag tänker mig mot 
Brokvarn, har ett förslag bakom Tjäderspelsvägen. 
 
Motivering: 
”Tror att det skulle vara uppskattat med en till hundrastgård då vi, som tar bilen dit ibland måste 
vända eftersom det ofta är folk där med sina hundar som kanske inte skulle gå ihop. Om man har en i 
Brokvarn så kan de som bor på den sidan gå till platsen.” 
 
I Nykvarn finns det en välbesökt hundrastgård vid Hökmossbadet. Hundrastgården har en inhägnad 
yta av ca 2500 m² med en insläpps-sluss, anlagda grusgångar och parkbänkar. 

Platsen för hundrastgården är vald utifrån att det är en tämligen central och publik plats med god 
tillgänglighet, tillgång till parkeringsplatser, rinnande vatten och under badsäsongen även en toalett. 

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 

Medborgarförslag om en hundrastgård i Brokvarn, förslag bakom Tjäderspelsvägen - 2021-04-30 
Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om en hundrastgård i Brokvarn, förslag bakom Tjäderspelsvägen - 
2021-09-15 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagskällan 
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§ 194 
Svar på motion (L) Skolsatsning i Nykvarn 
Diarienummer: KS/2021:262 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande  

• Motionen avslås med hänvisning till att verksamhet inom området bedrivs i betryggande 
omfattning. 

Sammanfattning 

Anne-Marie Falk (L) har till fullmäktige den 12 maj lämnat in en motion angående skolsatsning i 
Nykvarn utifrån förstärkningar i statliga vårbudgeten. Motionärer föreslår en snabbutredning gällande 
möjligheter till extra undervisning för de elever som lämnar åk 9 eller gymnasieskolan då det kan finnas 
risk att pandemin har påverkat studieresultaten. Vidare föreslås att ersätta deltagande elever för 
feriepraktik samt att en del av skolmiljarden används för att generellt trygga stödresurser och 
skolkurator. 

Motionen föreslås avslås då verksamhetens befintliga omfattning motsvarar det som framförs i  
motionen. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (Np) yrkar för majoriteten bifall till eget förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att eget förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – svar på motion 2021-09-15 

Motion ”Skolsatsning i Nykvarn utifrån förstärkningar i statliga vårbudgeten” 

Beslutet skickas till 

Akten 

Ekonomikontoret 

Utbildningsnämnden 
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§ 195 
Yttrande - Tillstånd att fortsätta använda en befintlig 
kraftledning vid Ryssjön i Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2021:428 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen Nykvarns kommun har tagit emot en remiss om förnyelse av en befintlig 
luftledning norr om Ryssjön, Kommunen har inget att erinra. 

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 2021-08-16 

Yttrande 2021-08-16 

Remissen inklusive bilagor finns i sin helhet på 
https://www.ei.se/bransch/koncessioner/natkoncession-for-linje/pagaende-remisser---
natkoncession-for-linje/arenden-natkoncession-for-linje-2020/arende-2020-100116 

Beslutet skickas till 

Akten 

Diariet@ei.se 
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§ 196 
Svar på remiss - Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad 
Diarienummer: KS/2021:395 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Förslaget till yttrande antas som eget. 

Sammanfattning 

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på trafiksäkerhetsplan vars syfte är att ta ett samlat grepp 
om Stockholms stads trafiksäkerhetsrelaterade arbete och att peka ut den strategiska riktningen 
framåt. Planen har sänts ut på remiss till bland annat Nykvarns kommun och ska besvaras senast 31 
oktober 2021. 

Genom den nya trafiksäkerhetsplanen är ambitionen att fortsätta stadens nuvarande 
trafiksäkerhetsarbete och samtidigt utveckla nya arbetssätt och metoder för att på ett effektivt sätt 
möta dagens och framtidens trafiksäkerhetsutmaningar. Trafiksäkerhetsplanens övergripande mål är 
att stadens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att internationella, nationella och aktörsgemensamma 
trafiksäkerhetsmål samt att målen i stadens säkerhetsprogram nås. 

Planen pekar ut fem insatsområden som strategiskt viktiga för staden att fokusera 
trafiksäkerhetsarbetet på: 

• Gåendes singelolyckor (fallolyckor) 
• Cyklisters singelolyckor 
• Rätt hastighet 
• Ökad regelefterlevnad 
• Säkra fordon 

Dessa ska tillsammans bilda en helhet inom vilka åtgärder behövs för att minska antalet olyckor, 
risken för olyckor och skadegraden vid en eventuell olycka och samtidigt bidra till stadens övriga 
hållbarhetsarbete. 

I förvaltningens förslag till yttrande över trafiksäkerhetsplanen ställer sig kommunen positiv till 
planens insatsområden, effektmål och åtgärdsområden. Yttrandet föreslås antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Yrkanden 

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

Beslutsgång 

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

Tjänsteskrivelse 2021-09-07- Yttrande gällande remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad 
(T2020-03235) 

Förslag till yttrande gällande remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad (T2020-03235) 

Remissbrev av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad. 

Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad, remissversion (Bilaga 1). 

Förlängd remisstid av remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad. 

Beslutet skickas till 

Trafikkontoret Stockholms stad (trafikkontoret@stockholm.se) 
Akten 
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§ 197 
Överenskommelse med Storsthlm om samverkan inom 
patientnämndverksamhet 
Diarienummer: KS/2021:179 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Överenskommelse om samverkan inom patientnämndverksamhet antas. 

Sammanfattning 

Kommunerna i Stockholms län rekommenderas att anta reviderad överenskommelse om samverkan 
inom patientnämndsverksamhet. Den innehåller vissa förtydliganden och uppdatering av 
laghänvisning mot tidigare överenskommelse. Överenskommelsen har kompletterats med en 
beskrivning av att Storsthlms roll är att företräda kommunerna på en länsövergripande nivå avseende 
uppföljning och utvärdering. 

Beräkningsmodellen i förslag till reviderad överenskommelse har gjorts om så att ersättningen fördelas 
mellan kommunerna beräknat på hela kommunens befolkning över 65 år. 

Storsthlm önskar få kommunernas ställningstagande senast den 31 oktober 2021. Mot bakgrund av de 
revideringar som genomförts bör rekommendationen om överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndverksamhet antas. 

Yrkanden 

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

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

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-09-02 – Rekommendation om överenskommelse om samverkan inom 
patientnämndverksamhet. 

Rekommendation överenskommelse patientnämndverksamhet S/21/0049-2. 

Reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndverksamhet.  

Exempel på ersättningsnivå - Storsthlm.  

Patientnämnden summerar kort 2020. 
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-08-30 - Rekommendation om överenskommelse om 
samverkan inom patientnämnden, VON/2021:58. 

Beslutet skickas till 

Storsthlm (registrator@storsthlm.se) 
Vård- och omsorgskontoret 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 198 
Överenskommelse med Storsthlm avseende Energi- och 
klimatrådgivning 2022-2025 
Diarienummer: KS/2021:412 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

1. Rekommendation om överenskommelse avseende Energi och klimatrådgivning 2022-2025 
antas. 

2. Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022. 

Sammanfattning 

Kommunerna i Stockholms län har samverkat kring energi- och klimatrådgivning sedan 2004. 
Samarbetet har som mål att sträva efter att skapa förutsättningar för insatser som bidrar till att minska 
regionens negativa klimatpåverkan mer än vad som skulle kunna åstadkommas utan 
mellankommunalt samarbete. 

Den nuvarande överenskommelsen gäller för perioden 2018-2021. Den nya överenskommelsen är en 
revidering av den nuvarande och har samverkats fram mellan kommunerna genom Storsthlm. 

Förändringarna är till stor del förtydliganden och kompletteringar. Storsthlm lyfter fram följande 
punkter som de stora förändringarna: 

1. Resursfördelningen regleras i överenskommelsen istället för en bilaga. 
2. Det har lagts till en omförhandlingsklausul i överenskommelsen, som möjliggör förändringar i 

samverkansöverenskommelsen under pågående avtalsperiod. 
3. Bilaga 1 föreslås från 2022 att utgå genom att föra över innehållet till själva 

överenskommelsen och den årliga verksamhetsplanen. 
4. Storsthlms styrelse föreslås bara ha överordnande ansvar för samarbetet, samt att 

inriktningsbeslut på aktiviteter inom överenskommelsen tas av styrgruppen istället för 
styrelsen. 

5. Formalia kring arbetsgången har ändrats. 
6. Det har införts paragrafer som reglerar kommunernas uppgifter och ansvar. 
7. Ny paragraf som reglerar värdkommunernas möjlighet att lämna eller ändra sitt uppdrag. 

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, 2021-08-26 - Rekommendation om överenskommelse avseende Energi och 
klimatrådgivning 2022-2025 

Rekommendation Samverkansöverenskommelse för Energi- och klimatrådgivning 2022-2025 

Sammanfattande förändringar ny samverkansöverenskommelse 2022-2025 

Samverkansöverenskommelse EKR 2022-2025 

 Beslutet skickas till 

Akten 

Storsthlm 
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§ 199 
Delgivningar 
Diarienummer:  

Beslut 

Delgivningar noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har delgivits följande: 

• Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2021-08-20 
• Protokollsutdrag VON § 64 IVO - ej verkställda beslut kvartal 2 
• Protokollsutdrag VON § 67 Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga 

utanför det egna hemmet 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 200 
Delegationer 
Diarienummer: KS/2021:1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
2021-09-23 KS/2020:510 Beslut avslut krisledning 200923 2021:10971 

2021-09-20 KS/2021:516 Delegationsbeslut om Rutin - pris för nattvandring 2021:11123 

2021-09-29 KS/2019:461 Delegationsbeslut om rutin för distansarbete 2021:11621 

2021-09-29 KS/2021:31 Delegationsbeslut om rutiner för e-förslag 2021:11313 

2021-09-24 KS/2021:543 Delegationsbeslut om tillförordnad personalchef 2021:11330 

2021-10-07 KS/2021:497 Kanslichef företräda kommunen vid 
Kronofogdemyndigheten enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning §A18 

2021:11625 

2021-09-23 KS/2021:241 Tilldelningsbeslut 2021:10961 

2021-09-07 KS/2021:1 Tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport - 
Elarbeten Nykvarns kommun och AB 
Nykvarnsbostäder, undertecknad 

2021:10380 

2021-10-13 KS/2021:535 Tilldelningsbeslut Stödboende för vuxna med 
substansberoende alt psykiska 
funktionsnedsättningar, TI 2021--1044, § B1 

2021:12077 

2021-09-10 KS/2021:535 Tillförordnad (TF) utbildningschef 2021-09-16 - 
2021-09-26 

2021:11214 

2021-10-12 KS/2021:1 Upphandlingsstrategi, TI 2021-1140 2021:12076 
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§ 201 
Övriga frågor 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Följande övriga frågor framställs: 

1. Märtha Dahlberg (S) frågar om förvaltningens arbete med finskt förvaltningsområde. 
Förvaltningen återkommer med information. 

2. Märtha Dahlberg (S) och Britt-Marie Ellis Nygren (M) informerar om Drottningkällan. 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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