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Tid och plats Kommunstyrelsens ordförande har i enlighet med reglemente B för 
kommunstyrelsen § 29 bestämt, med hänvisning till det extra ordinära 
läget, att detta sammanträde genomförs genom att vissa ledamöter och 
ersättare deltar på distans. Av listan nedan framgår vilka ledamöter och 
ersättare som deltar på distans. 
Tisdagen den 27 april kl.13:30-17:38 konferensrum Yngern, Nykvarn.   
Ajournering kl. 14:56-15:08, 15:53-16:05 och 16.46-17:15 

Beslutande  

Ledamöter Gunilla Lindstedt (NP), ordförande  
Johan Hägglöf (M), 1:e vice ordförande,  
Märtha Dahlberg (S), 2:e vice ordförande  
Mats Claesson (SD) deltar på distans §§ 73-103 
Britt-Marie Ellis Nygren (M) deltar på distans 
Jan Brolund (NP) deltar på distans 
Maria Salberg (S) deltar på distans 
Kerstin Eriksson (C) deltar på distans    
Patrik Grenfeldt (MP) deltar på distans  
 
Anne-Marie Falk (L) ersätter Mats Claesson (SD) §§ 104-107 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Effe Östman (M) deltar på distans  
Lillemor Garbenius-Källström (S) deltar på distans 
Anne-Marie Falk (L) deltar på distans §§ 73-103 
Kjell Lindberg (SD) deltar på distans §§ 73-103 
Thorbjörn Wallin (NP) deltar på distans 
Lars-Åke Brattlund (NP) deltar på distans §§ 76-107 

  
Tjänstemän 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga 
 

Frida Nilsson, kommundirektör  
Linda Olsson, kommunsekreterare 
Christer Ekenstedt, tf-kommunsekreterare 
David Schubert, näringslivschef   
Daniela Fuciu, chef för kommunledningskon. deltar på distans  
Fredrik Rönnlycke Westermark, ekonomichef deltar på distans  
Sisilya Rhawi, kanslichef deltar på distans §§ 73-84 och 87-107 
Anna Ahrling, mark- och exploateringschef deltar på distans §§ 85-107 
Martin Mansell, planchef deltar på distans §§ 85-86 
Sari Kyhälä, kommuikatör deltar på distans  
Kim Åmark, it-tekniker deltar på distans 
Susanna Eriksson, miljöchef deltar på distans §§ 73-75 och 85-107 
Eva Nord, tf. samhällsbyggnadschef deltar på distans 
 
Peter Ohlsson, vård- och omsorgsnämndens ordförande deltar på distans  

Justering  

Justerare Märtha Dahlberg (S)  
  
Tid och plats för justering Tisdagen den 4 maj kl 14.00 

  
Justerade paragrafer 73-107 

 
  
Underskrifter 

 

 

 
Sekreterare 

 

 Christer Ekenstedt 
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Ordförande 

 
 
 
 

 Gunilla Lindstedt (NP)                           
 
Justerare 

 

 
 
 

Märtha Dahlberg (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunstyrelsen  

    

Sammanträdesdatum  2021-04-27  

    

Paragrafnummer  73-107  

    

Datum då anslaget sätts upp  2021-05-04  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2021-05-04–2021-05-27  

    

Datum då anslaget tas ned  2021-05-28   

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Skälbyvägen 7A, Nykvarn 
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Innehållsförteckning 
 

Ärende       Sida 

§ 73 Mötets öppnande samt val av justerare ................................................................................ 6 

§ 74 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor .................................................. 7 

§ 75 Kommundirektören informerar .............................................................................................. 9 

§ 76 Information: Samhällsbyggnadsfrågor .................................................................................10 

§ 77 Val .......................................................................................................................................11 

§ 78 Delegering av beslut med stöd av pandemilagen ................................................................12 

§ 79 Begäran om förlängd svarstid med återrapportering av medborgarförslag och 
motioner ......................................................................................................................................13 

§ 80 Revidering av kommunstyrelsens finansiella riktlinjer ..........................................................14 

§ 81 Information om delårsrapport per den sista mars kommunstyrelsen 2021 ...........................15 

§ 82 Information om delårsrapport per den sista mars Nykvarns kommun 2021 ..........................16 

§ 83 Kommunstyrelsens remissvar avseende - kommundirektörens underlag för budget 
2022 ............................................................................................................................................17 

§ 84 Fördelning av kommunens del av statsbidraget "Skolmiljarden" ..........................................18 

§ 85 Föravtal avseende exploatering av Cementen 1 och 2 ........................................................19 

§ 86 Beslut om samråd - Detaljplan Cementen 1 och 2 samt en del av Nykvarn 1:74 .................20 

§ 87 Svar på medborgarförslag, Kulturhus på Gamla IP ..............................................................22 

§ 88 Svar på medborgarförslag, Badvakt vid Hökmossbadet ......................................................23 

§ 89 Svar på medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet vintertid ..........................................24 

§ 90 Svar på medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen ................................................25 

§ 91 Svar på medborgarförslag, Skatepark i kommunen .............................................................26 

§ 92 Svar på medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner 
under Maskinförarevägen ............................................................................................................27 

§ 93 Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan Hökmossvägen fram till infarten 
Hökmossbadet till Nykvarns centrum och vidare Södertäljevägen till väg 509, till 
huvudled (rondellen vid nedre bruket) .........................................................................................28 

§ 94 Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan, Maskinförarevägen från Sandtorp 
till Nykvarns centrum och vidare Centrumvägen fram till väg 509, till huvudled ...........................29 

§ 95 Svar på medborgarförslag, Införa en p-automat eller en betal-app vid 
Hökmossbadet ............................................................................................................................30 

§ 96 Svar på motion, Odlingslotter i Nykvarn ...............................................................................31 

§ 97 Svar på motion, Ökat stöd till Fritidsfabriken ........................................................................32 

§ 98 Yttrande på rapport från revisionen avseende kommunstyrelsen ........................................33 

§ 99 Svar på remiss, Missiv Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av 
vattenkraft ...................................................................................................................................34 

§ 100 Svar på remiss, Folkbildningstrategi för Stockholmsregionen ............................................35 
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§ 101 Svar på remiss, Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 
(dnr 537-6213-2020) ...................................................................................................................36 

§ 102 Anmälan av delegationsbeslut ...........................................................................................38 

§ 103 Inkomna protokoll och skrivelser .......................................................................................39 

§ 104 Parkeringsavtal med Slättö ................................................................................................40 

§ 105 Reviderad tidsplan för budgetprocessen 2022 ...................................................................42 

§ 106 Yttrande avseende trafiken på väg 503 m a a Skanskas bergtäkt .....................................43 
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§ 73 

Mötets öppnande samt val av justerare 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 4 maj 2021 
kl.14:00 på kommunkansliet. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 
 
Märtha Dahlberg (S) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering 
kommer att ske den 4 maj 2021 kl. 14:00 på kommunkansliet. 

Beslutet skickas till  

Akten 
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§ 74 

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 

Beslut 

Ärende: Föravtal avseende exploatering av Vidbynäs 1:19 (Miare backar) och Godkännande 
av planprogran för detaljplan för del av Vidbynäs 1:19 (Miare Backar), utgår från 
dagordningen, ärenden Parkeringsavtal med Slättö, Reviderad tidsplan för budgetprocessen 
2022 och Yttrande över Skanskas planerade tillståndsansökan för berg/grustäkt i Järna 
läggs till dagordningen och dagordningen fastställs enligt nedan: 

 Mötets öppnande samt val av justerare  

 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor  

 Kommundirektören informerar  

 Information: Samhällsbyggnadsfrågor  

 Delegering av beslut med stöd av pandemilagen  

 Begäran om förlängd svarstid med återrapportering av medborgarförslag och motioner  

 Revidering av kommunstyrelsens finansiella riktlinjer  

 Information om delårsrapport per den sista mars kommunstyrelsen 2021  

 Information om delårsrapport per den sista mars Nykvarns kommun 2021  

 Kommunstyrelsens remissvar avseende - kommundirektörens underlag för budget 2022  

 Fördelning av kommunens del av statsbidraget "Skolmiljarden"  

 Föravtal avseende exploatering av Cementen 1 och 2  

 Beslut om samråd - Detaljplan Cementen 1 och 2 samt en del av Nykvarn 1:74  

 Svar på medborgarförslag, Kulturhus på Gamla IP 

 Svar på medborgarförslag, Badvakt vid Hökmossbadet  

 Svar på medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet vintertid  

 Svar på medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen  

 Svar på medborgarförslag, Skatepark i kommunen  

 Svar på medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 

Maskinförarevägen  

 Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan Hökmossvägen fram till infarten Hökmossbadet 

till Nykvarns centrum och vidare Södertäljevägen till väg 509, till huvudled (rondellen vid 

nedre bruket)  

 Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan, Maskinförarevägen från Sandtorp till Nykvarns 

centrum och vidare Centrumvägen fram till väg 509, till huvudled  

 Svar på medborgarförslag, Införa en p-automat eller en betal-app vid Hökmossbadet  

 Svar på motion, Odlingslotter i Nykvarn  

 Svar på motion, Ökat stöd till Fritidsfabriken  

 Yttrande på rapport från revisionen avseende kommunstyrelsen  

 Svar på remiss, Missiv Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft 

 Svar på remiss, Folkbildningstrategi för Stockholmsregionen  
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 Svar på remiss, Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 (dnr 537-

6213-2020) 

 Delegationsbeslut och delgivningar 

 Parkeringsavtal med Slättö 

 Reviderad tidsplan för budgetprocessen 2022  

 Yttrande över Skanskas planerade tillståndsansökan för berg/grustäkt i Järna 

Övriga frågor 

Ingen övrig fråga anmäls. 
 
Reservation 

Mats Claesson (SD) reserverar sig mot tilläggen till dagordningen. 

Beslutet skickas till  

Akten 
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§ 75 

Kommundirektören informerar 

Beslut 

Informationen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Frida Nilsson, kommundirektör informerar kommunstyrelsen om:  
 

1. Nya ärenden på KS-listan idag 

a) Slättö-parkeringsavtal 

b) Skanska-yttrande om bergtäkt 

c) Reviderad tidplan för budgetarbetet 

2. Om nya pandemilagens möjligheter att begränsa trängsel 

3. Två yttranden på dagens sammaträde  

a) Svar på remiss, Missiv Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av 

vattenkraft 

b) Svar på remiss, Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021  

Beslutet skickas till  

Akten 
 
  

Dnr KS/2021:3 
Föredragande: Frida Nilsson, kommundirektör 
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§ 76 

Information: Samhällsbyggnadsfrågor 

Beslut 

Informationen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

David Schubert, näringslivschef informerade kommunstyrelsen om: 
 

 Projekt: 
o Centrum 

 En ekonomiskt redovisning kommer ske vid KS den 1 juni. 
 

o Furuborgshallen 

 Furuborgshallen är besiktigad och överlämnad till kommunen. Vissa 
tilläggsarbeten återstår och att hallen tas i drift i samband med att höstterminen 
börjar. 
 

o Lillhaga 

 Lillhagaförskola ska slutbesiktas den 29/4. Skolan tas i drift i samband med att 
höstterminen börjar. 
 

o Vattentornet 

 Driftsättning pågår. 
 

o Kommunhuset 

 Kommunhuset är slutbesiktigad och arbete med inredning och flytt är påbörjad. 
Inflyttning den 11 juni 

 
 

Beslutet skickas till  

Akten  
  

Dnr KS/2010:229, KS/2015:311, KS/2020:32 
Föredragande: David Schubert, näringslivschef 
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§ 77 

Val 

Beslut 

Jan Brolund (NP) utses som personlig ersättare till Gunilla Lindstedt (NP) i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 

Platsen som personlig ersättare till Gunilla Lindstedt (NP) i kommunstyrelsens arbetsutskott har varit 
vakant. 

 
 

Beslutet skickas till  

Akten  
  

Dnr KS/2021:4 
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§ 78 

Delegering av beslut med stöd av pandemilagen 

Beslut 

1. Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens reglemente revideras så att den nya delegationen framgår av reglementet. 

3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 2 så vidaredelegerar 

kommunstyrelsen beslut med stöd av pandemilagen till kommundirektören. 

Beslutsnivå 

1-2. Kommunfullmäktige 

1.       Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Den 10 januari 2021 började Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (Pandemilagen) att gälla. Pandemilagen ger regeringen möjligheten att meddela 
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Kopplat till föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande plats framgår det direkt 
av lagen att regeringen kan delegera till en kommun att meddela sådana föreskrifter. 

Förvaltningen bedömer att en delegering av beslut med stöd av pandemilagen till kommunstyrelsen 
skulle underlätta för kommunen att hantera akuta behov av föreskrifter som kan uppstå. Därför 
föreslår förvaltningen att beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen, samt att 
kommunstyrelsens reglemente revideras så att den nya delegationen framgår av reglementet. 

Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Jan Brolund (NP), Märtha Dahlberg (S) och Kerstin Eriksson (C) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-03-11 - Delegering av beslut med stöd av pandemilagen 

 
Beslutet skickas till  

Akten 
Kommunstyrelsen och nämnderna 
Författningssamlingen   

Dnr KS/2021:152 
Föredragande: Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret 
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§ 79 

Begäran om förlängd svarstid med återrapportering av medborgarförslag 

och motioner  

Beslut 
1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2020-10-06 – 2021-04-
07 godkänns. 
2. Förlängd svarstid för de sex medborgarförslagen och två motionerna som inte behandlats inom ett 
år godkänns och förlängs till och med december 2021. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige (p 1-2)  

Beskrivning av ärendet 
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 femton obesvarade medborgarförslag, varav sex av dessa inte har behandlats inom ett 
år. Det finns även fem obesvarade motioner, varav två av dessa inte har behandlats inom ett år. 

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

Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 
Redovisning av obesvarade merborgarförslag och motioner 2020-10-06 till 2021-04-07 
 
Beslutet skickas till 

Akten 
  

Dnr KS/2021:114 
Ansvarig: Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret 
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§ 80 

Revidering av kommunstyrelsens finansiella riktlinjer 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att justera räntebindningstidens intervall till 2-5 år i de 
finansiella riktlinjerna. 
 
Beslutsnivå 

- Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens finansiella riktlinjer gällande räntebindning säger att räntebindningen av 
kommunens lån skall vara 2-4 år. Med tanke på det låga ränteläget och kommande 
räntebindningar är det en fördel om kommunen kan nyttja det nuvarande låga ränteläget 
och binda på längre löptider. Räntebindningen föreslås därför till 2-5 år.  
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Jan Brolund (NP), Kerstin Eriksson (C), Märtha Dahlberg (S) och Mats 
Claesson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-03-18 

 
Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
 
  

Dnr KS/2021:194 
Ansvarig: Fredrik Rönnlycke Westermark, ekonomichef  
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§ 81 

Information om delårsrapport per den sista mars kommunstyrelsen 2021 

Beslut 
Godkänner inforationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Fredrik Rönnlycke Westermark informerar kommunstyrelsen om: 

- Delårsrapport per den sista mars för kommunstyrelsen 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
  

Dnr KS/2021:7 
Ansvarig: Fredrik Rönnlycke Westermark, ekonomichef 
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§ 82 

Information om delårsrapport per den sista mars Nykvarns kommun 2021 

Beslut 
Godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef, Fredrik Rönnlycke Westermark informerar kommunstyrelsen om: 

- Delårsrapport per den sista mars för Nykvarns kommun 2021. 

Beslutet skickas till 

Akten 
  

Dnr KS/2021:7 
Ansvarig: Fredrik Rönnlycke Westermark, ekonomichef 
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§ 83 

Kommunstyrelsens remissvar avseende - kommundirektörens underlag 

för budget 2022 

Beslut 
1.Kommunstyrelsens remissvar godkänns. 
2.Kommunstyrelsen hänskjuter till den kommande budgetprocessen för 2022 att  

a) Valnämndens ram justeras avseende det förberedande arbetet inför riksdagsvalet 2022 med 

700 tkr (ursprunglig ram 300 tkr).   

b) Kommunfullmäktiges ram justeras med 150 tkr (ursprunglig ram 2 300 tkr).   

c) Revisionens ram justeras med 100 tkr (ursprunglig ram 705 tkr) 

d) Kommunstyrelsens ram justeras för Södertörns brandförsvarsförbund med 70 tkr. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektören har till kommunens nämnder och styrelse presenterat ett underlag för budget 
2022 med utblick mot 2024. Förslaget innebär en total ram för alla kommunens verksamheter om 689 
351 tkr för 2022, varav 2 095 tkr för oförutsedda kostnader. Av den totala ramen föreslås 155 613 tkr 
gå till kommunstyrelsen. I och med detta har nämnder och styrelse fått möjlighet att uttala sig vad 
gäller förslaget.  
 
Valnämnden saknar volymkompensation för ökade kostnader i samband med valet 2022. 
Kommunfullmäktiges ram är något underfinansierad samt belastas med tillkommande overhead 
kostnader. Revisionen ser ett ökat behov inom sitt uppdrag. Södertörns brandförsvarsförbund har ett 
äskande som överstiger kommunen inflationsberäknade höjning. 

Förslag till beslut   

Johan Hägglöf (M) och Jan Brolund (NP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 
Kommundirektörens underlag till budget 2022 med utblick mot 2024 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommundirektören 

Ekonomikontoret 

  

Dnr KS/2021:192  
Ansvarig: Fredrik Rönnlycke Westermark, ekonomichef 
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§ 84 

Fördelning av kommunens del av statsbidraget "Skolmiljarden" 

Beslut 
Samtliga medel från statsbidraget: Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, tilldelas 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 
Beskrivning av ärendet 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 
miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt 
till, trots pandemin. Det totala beloppet av skolmiljarden fördelas till kommunerna 
proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år. Medlen kan användas för 
insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan, samt 
vuxenutbildningen. För Nykvarns kommun uppgår statsbidraget till 1 362 579 kronor 
fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en under juni 2021. 
Statsbidraget riktar sig till skolväsendet och därför föreslås att medlen ska tillfalla 
utbildningsnämnden. 
 
Förslag till beslut   

Märtha Dahlberg (S), Johan Hägglöf (M) och Jan Brolund (NP) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-03-15 – Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021 

Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-03-16 § 36 

Besked om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Fördelat belopp per kommun - tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden    

Dnr KS/2021:183 
Ansvarig: Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret 
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§ 85 

Föravtal avseende exploatering av Cementen 1 och 2 

Beslut 
1. Godkänna tilläggsavtal till överenskommelse med Tomas Kücükkaya i Jönköping AB och 
Paradoumo & Partners 3 AB avseende exploatering av Cementen 1 m fl. 
2. Uppdra åt mark och exploateringschefen att underteckna avtalet. 
  
Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 1-2 
 
Beskrivning av ärendet 
2018 tecknar Kommunen, TKJ och Paradoumo & Partners 3 AB (PPAB) en överenskommelse om 
exploatering som bl.a. reglerar markbyten, planprocessen och genomförandefrågor. Processen har nu 
kommit lite längre och vi har tagit fram ett tilläggsavtal till överenskommelsen som förtydliger 
parternas ekonomiska åtaganden. 
 
Förslag till beslut  

Gunilla Lindstedt (NP) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 

Mats Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse  
Överenskommelse om exploatering 2018 
Tilläggsavtal 2020 

Beslutet skickas till 

Akten 
Mark och exploatering 
  

Dnr KS/2015:35 
Ansvarig: David Schubert, näringslivschef 
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§ 86 

Beslut om samråd - Detaljplan Cementen 1 och 2 samt en del av Nykvarn 

1:74 

Beslut 
1. Godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på samråd.  
2. Genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk 
miljöbedömning därmed inte krävs. 
3. Ordet ”slam” tas bort från begreppet ”slamfärg” i handlingarna. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett större sammanhängande område för idrottsändamål. 
Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt bostadsområde med cirka 292 
nya bostäder i form av småhus, radhus och stadsvillor. Detaljplanen prövar även möjligheten för 
uppförandet av en ny förskola. Gator, natur samt gång-och cykelvägar säkerställs också av 
detaljplanen. Detaljplanen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan.  
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 65 att ge positivt planbesked och ge förvaltningen i 
uppdrag att pröva detaljplan för området. Sedan planbeskedet gavs har fastigheten Betongen 1 
avregistrerats hos Lantmäteriet och ersatts av bland annat Cementen 1 och 2, därför föreslår 
förvaltningen att detaljplanen numera ska gå under namnet ”Detaljplan för Cementen 1 och 
Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1:74 m.fl.”. 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-16. Vid detta sammanträde 
återremitterades ärendet för att ange syfte, utreda trafikfrågan, förtydliga gestaltning och utreda 
placering av dagvattendammen. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Jan Brolund (NP), Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C), och Britt-Marie 
Ellis Nygren (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ordet ”slam” tas bort ur begreppet 
”slamfärg” i handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Märtha Dahlbergs (S) förslag. 
 
Reservation 

Mats Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 

Johan Hägglöf (M) anger följande yttrande från majoriteten: ”Den på sidan 14 i plan och 
genomförandebeskrivningen redovisade genomförandetiden, ska betraktas som preliminär 

Dnr KS/2018:155 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2021-04-27 
 

Kommunstyrelsen 

21 (45) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

och kan komma att justeras utifrån den vid antagandetillfället, för kommunen rådande 
befolkningsprognosen.” 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-03-03  

Plankarta 2021-03-01  

Plan- och genomförandebeskrivning 2021-03-01  

Undersökning om miljöpåverkan 2019-09-03 

Beräkningsgrunder ekonomiska konsekvenser 2020-10-05  

Dagvattenutredningen utförd av Norconsult, 2019-04-05  

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik utförd av Sweco Cilvil AB och Stockholm geoteknik, 

2019-04-12  

PM markmiljö Furuborg utförd av Sweco Environment, 2019-04-12  

Miljöteknisk markundersökning av den f.d. tippen inom fastighet Nykvarn 1:74 utförd av Geosigma 

AB 2020-05-08  

Trafikanalyser, utförd av Trivector, 2020-06-30  

Gestaltning och identitet, Arkvist 2021-02-05 

 

 Beslutet skickas till 

Akten 
Planchef   
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§ 87 

Svar på medborgarförslag, Kulturhus på Gamla IP  

 
Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 
Beskrivning av ärendet 
Under sommaren 2018 inkom ett medborgarförslag att uppföra ett kulturhus istället för bostäder på 
gamla IP. Ett kulturhus som anknyter till byggnader i Folkets park. Användningen föreslås vara riktad 
mot Nykvarnsbor i allmänhet men dagtid reserverad för ungdomar. 
Framtida markanvändning för gamla IP har nyligen beslutats med en ny detaljplan (syfte bostäder 
med parkinslag). Medborgarförslaget är inte genomförbart och ska därför avslås.  Med anledning av 
tidigare upprättat markanvisningsavtal med HSB och den nyligen antagna detaljplanen för Gamla IP 
anser förvaltningen frågan om framtida markanvändning för den tidigare idrottsplatsen som 
fastslagen. En kulturhusbyggnad är därmed inte aktuell på den aktuella platsen. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Inlämnat medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställare   

Dnr KS/2018:394 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 
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§ 88 

Svar på medborgarförslag, Badvakt vid Hökmossbadet  

 
Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit 2019-06-19 med önskemål om att det ska finnas 
badvakt tillgänglig på Hökmossbadet under sommaren. 
Förslagsställaren föreslår att det ska finnas en badvakt på Hökmossbadet under vissa 
klockslag under soliga vardagar. Det skulle skapa trygghet för föräldrar som inte har 
möjlighet att följa med sina barn till badplatsen. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – svar på medborgarförslag, badvakt vid Hökmossbadet 

Medborgarförslag, badvakt vid Hökmossbadet 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställare   

Dnr KS/2019:305 
Ansvarig: Liselotte Palmborg, kultur- och fritidschef 
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§ 89 

Svar på medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet vintertid  

 
Beslut 
Medborgarförslaget medges.    

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige  
 
Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-05-19 med önskemål om att det vintertid ska finnas tillgång 
till en eldstad på Hökmossbadet för att ge möjlighet att tända en brasa för att värma händerna, grilla 
korv mm. Eldstaden ska endast vara tillgänglig vintertid. 
Förslagsställaren menar att det genom att få tillgång till eldstad på platsen skapar möjlighet ökad 
trivsel och en fin och trevlig samlingspunkt för de som besöker platsen.   
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – svar på medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet 

Medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidskontoret 
 
  

Dnr KS/2020:109 
Ansvarig: Liselotte Palmborg, kultur- och fritidschef 
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§ 90 

Svar på medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen  

Beslut 
Motionen avslås och förvaltningen tar kontakt med fastighetsägaren och lämnar frågan vidare. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beskrivning av ärendet 
Medborgarförslag har inkommit om cykelställ utanför vårdcentralen: 
”Snälla, kan ni se till att det finns ett cykelställ utanför Vårdcentralen att låsa fast cykeln i. 

 Försvårar att stjäla cyklar om de är fastlåsta i något. 

 Bättre för miljön att cykla än åka bil. 

 Mer parkeringsplatser över till de som verkligen behöver ta bilen.” 

 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S), Mats Claesson (SD) och Kerstin Eriksson (C) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Gunilla Lindstedt (NP) föreslår att förvaltningen tar kontakt med fastighetsägaren och lämnar frågan 
vidare. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget 
att förvaltningen tar kontakt med fastighetsägaren och lämnar frågan vidare. Ordföranden 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och Gunilla Lindstedts 
(NP) tilläggsförslag. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på Medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen 

Medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen 2019-04-08 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställare   

Dnr KS/2019:199 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2021-04-27 
 

Kommunstyrelsen 

26 (45) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 91 

Svar på medborgarförslag, Skatepark i kommunen  

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-07-27 om att anlägga en skatepark i kommunen 
där man kan köra kickbike/trickcykel. 
Planering av idrottsanläggningen i Furuborgsområdet pågår vilken skulle kunna vara en 
tänkbar plats för att samla olika aktivitetsanläggningar. Kommunen har för avsikt att i 
dialog med barn och ungdomar kartlägga vilka olika typer av aktiviteter som efterfrågas i 
samband med utbyggnaden av idrottsanläggningen i Furuborg. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag eller enligt 
Märtha Dahlbergs (S) förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Reservation 

Märtha Dahlberg (S) reserverar sig mot beslutet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på Medborgarförslag, Skatepark i kommunen 

Svar på Medborgarförslag, Skatepark i kommunen 2020-07-27 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 

   

Dnr KS/2020:431 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 
 
Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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§ 92 

Svar på medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån 

rinner under Maskinförarevägen  

Beslut 
Södertörnskommunernas remissyttrande antas som Nykvarns kommuns eget. 

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
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 där flertalet fastigheter ingår. 
Då det inte finns någon registrerad förening för samfälligheten förvaltas den aktuella sträckan av ån 
genom delägarförvaltning. Det innebär att alla åtgärder måste föregås av ett enhälligt beslut av 
samtliga delägare. Den aktuella sträckningen av ån omfattas inte av den vattendom som medger 
kommunen rätt att reglera vattennivån genom befintliga regleringar för vattenföringen. 
 
Förslag till beslut  

Märtha Dahlberg (S) och Johan Hägglöf (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 

Maskinförarevägen 

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

04-17 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 

Dnr KS/2020:250 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnaschef 
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 § 93 

Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan Hökmossvägen fram till 

infarten Hökmossbadet till Nykvarns centrum och vidare Södertäljevägen 

till väg 509, till huvudled (rondellen vid nedre bruket)  

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Det finns idag en lokal trafikföreskrift om huvudled på Södertäljevägen mellan väg 509 och 30 meter 
norr om Mikael Wincklers väg (LTF 0140 2010-00070). 

Sträckan Hökmossvägen mellan Hålldammsvägen och fram till huvudleden 30 meter norr om Mikael 
Wincklers väg har en hastighets reglering på 30 km/h med några hastighetsdämpande åtgärder längst 
med sträckan. 

För att undvika kö bildning för distributionstrafik från Nykvarns centrum och få ett bättre flöde ut på 
Hökmossvägn bör man bibehålla trafikregleringen som den är idag. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Jan Brolund (NP) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på Medborgarförslag - Gör hela sträckan, Hökmossvägen till Nykvarns 

centrum och vidare Södertäljevägen till väg 509, till huvudled 

Medborgarförslag - Gör hela sträckan, Hökmossvägen till Nykvarns centrum och vidare 

Södertäljevägen till väg 509, till huvudled 2020-08-27 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställaren  
  

Dnr KS/2020:469 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 
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§ 94 

Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan, Maskinförarevägen från 

Sandtorp till Nykvarns centrum och vidare Centrumvägen fram till väg 509, 

till huvudled  

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beskrivning av ärendet 
Det finns en lokal trafikföreskrift om huvudled på Centrumvägen mellan väg 509 och en 
punkt 50 meter öster om Holländarevägen om Huvudled (LTF 0140 2010-00033)  
Maskinförarevägen mellan Centrumvägen och vägens slut i Sandtorp är en huvudgata som i 
huvudsak försörjer trafiken i områdena mellan Holländarevägen och Sandtorp. På 
Maskinförarevägen ansluter ett flertal vägar där högerregeln enligt 3 kap 18 § 
trafikförordningen (1998:1276) är tillämplig. Flertalet av dessa vägar har inte lägre standard 
än Maskinförarevägen. 
På sträckan mellan cirkulationsplatsen och Holländarevägen finns även ett mindre antal 
fastigheter vilka har utfarter som ansluter till Maskinförarevägen. För dessa utfarter regleras 
väjningsplikten enligt 3 kap 21 § andra stycket, 2 trafikförordningen (1998:1276). Med 
undantag för dessa utfarter är Maskinförarevägen ur trafiksäkerhetssynpunkt bra anpassad 
väg med separerad gång- och cykelväg med anslutningar på den ena sidan och järnvägen på 
andra sidan. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på Medborgarförslag - Gör hela sträckan, Maskinförarevägen från Sandtorp till 

Nykvarns centrum och vidare Centrumvägen fram till väg 509 till huvudled 

Medborgarförslag - Gör hela sträckan, Maskinförarevägen från Sandtorp till Nykvarns centrum och 

vidare Centrumvägen fram till väg 509 till huvudled 2020-08-27 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 

  

Dnr KS/2020:468 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 
 
Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 
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§ 95 

Svar på medborgarförslag, Införa en p-automat eller en betal-app vid 

Hökmossbadet  

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beskrivning av ärendet 
Den 2 juli inkom ett medborgarförslag om att införa en p-automat eller en betal-app vid 
Hökmossbadet. 
Behovet av att ordna trafiken och öka tillgängligheten på Nykvarns kommuns allmänna platsmark och 

kvartersmark för invånare och besökare har ökat kraftigt.  

Under 2021 kommer förvaltningen att bereda underlag för beslut om att införa avgift på 
offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit 
för parkering.. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på Medborgarförslag, Införa en p-automat eller en betal-app vid 

Hökmossbadet 

Medborgarförslag, Införa en p-automat eller en betal-app vid Hökmossbadet 2020-07-02 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 

  

Dnr KS/2020:415 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 
 
Beslut 
Medborgarförslaget anses vara besvarat. 
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§ 96 

Svar på motion, Odlingslotter i Nykvarn  

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beskrivning av ärendet 
En motion har inkommit från Eva Wikenholm (V) om att i framtiden planera in områden 
som är lämpliga för odlingslotter. Motionären uppger att det är en avstressande och nyttig 
fritidssysselsättning att odla småskaligt, och att allt fler nykvarnare bor i lägenhet utan 
odlingsmöjligheter. Det är idag lång kö till odlingslotter i Södertälje, varför intresset lär 
finnas även i Nykvarn. 
Det som krävs är enligt motionären en lämplig jordmån, tillgång till vatten och toalett samt 
gemensamt förråd. Det är även önskvärt att området inhägnas för att skydda emot vilda 
djur. Odlingslotterna föreslås arrenderas ut till en förening som ansvarar för skötsel och 
tilldelning av lotterna. 
Förvaltningen bedömer att en översiktlig undersökning av möjliga platser i och i anknytning 
till Nykvarns tätort kan övervägas i framtida planeringsarbete. Viktiga parametrar att iaktta 
är markens beskaffenhet, markägande, föroreningssituation samt behov av planläggning för 
att möjliggöra ändamålet. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S) och Jan Brolund (NP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-03-10. 

Motion angående odlingslotter i Nykvarn 2020-09-07 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samhällsplanerare 

  

Dnr KS/2020:487 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 
 
Beslut 
Motionen anses besvarad i och med att odlingslotter kommer att beaktas i framtida planeringsarbete i 
kommunen. 
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§ 97 

Svar på motion, Ökat stöd till Fritidsfabriken  

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beskrivning av ärendet 
Eva Wikenholm (V) lämnade den 25 maj 2020 in en motion om att ett ökat stöd till 
Fritidsfabriken. I motionen föreslås att en projektpott ska inrättas på Fritidsfabriken för att 
stimulera ungdomar att starta, genomföra och utvärdera projekt. Motionären menar att 
Fritidsfabriken har en bra och viktig verksamhet samt fyller en viktig funktion för 
ungdomar i Nykvarn. Motionären önskar en större satsning på fritidsverksamheten, där 
Fritidsfabriken fyller en viktig funktion. 
Förvaltningen ser att det är ett bra förslag eftersom det kan stimulera ungdomars skapande 
och kreativitet, arbeta med projekt och att nå uppsatta mål. Förvaltningen föreslår att 
fullmäktige bifaller motionen och att 10 000 kr sätts av i en projektpott där ungdomar inom 
Fritidsfabrikens målgrupp kan söka pengar till olika projekt. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Mats Claesson (SD), Jan Brolund (NP), Kerstin Eriksson (C) och Patrik Grenfeldt 
(MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-03-01 
Motion – Ökat stöd till Fritidsfabriken 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 50, 2020-06-17 

Beslutet skickas till 

Akten 

Motionären 

Kultur-och fritidschef 

  

Dnr KS/2020:340 
Ansvarig: Liselotte Palmberg, kultur- och fritidschef 
 
Beslut 
Motionen bifalls och att 10 000 kr sätts av i en projektpott där ungdomar inom Fritidsfabrikens målgrupp kan 
söka pengar till olika projekt under 2022. 
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§ 98 

Yttrande på rapport från revisionen avseende kommunstyrelsen  

Beslutsnivå 
Kommunstyrelen 
 
Beskrivning av ärendet 
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nykvarns kommun 
genomfört en granskning gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Revisorerna bedömer 
att uppsikten i stora delar utövas i tillräcklig utsträckning men att den kan stärkas inom 
vissa områden. Vidare bedömer revisorerna att uppsiktens innebörd bör definieras tydligare 
samt att det bör göras ett antal revideringar i kommunstyrelsens och övriga nämnders 
reglementen. 
Förvaltningen instämmer huvudsakligen i revisorernas observationer och 
rekommendationer och bedömer att samtliga rekommendationer som revisorerna lämnat 
har redan hanterats och är åtgärdade eller kommer att åtgärdas under året. Förvaltningen 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på 
granskningsrapporten och lämnar svaret vidare till revisionen. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-03-23 

KS/2021:129 § 37 Tjänsteskrivelse – Avstämningsärende årsuppföljning av Nykvarns kommuns 

internkontrollarbete 2020 (KF 2021-04-08) 

KS/2021:129 § 56 Tjänsteskrivelse – Avstämningsärende årsuppföljning av Nykvarns kommuns 

internkontrollarbete 2020 (KS 2021-03-23) 

Revisionsskrivelse Revisionsrapport nr 2/2020 – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Nykvarns kommun Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revision 
Ekonomikontoret 
Kommunledningskontoret 
Samtliga nämnder 

Nykvarns kommunkoncern AB 

Nykvarns bostäder AB  

Dnr KS/2021:150 
Ansvarig: Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret 
 
Beslut 
Förvaltningens svar på revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2020 godkänns 
och lämnas vidare till revisionen. 
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§ 99 

Svar på remiss, Missiv Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som 

påverkas av vattenkraft  

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
Samrådsmaterialet presenterar vattenmyndigheternas förslag till beslut om 
miljökvalitetsnormer (MKN) för de vattenförekomster som är påverkade av vattenkraft 
som ska omprövas under perioden 2022–2024. 
Utgångspunkten är att en vattenförekomst ska uppnå god vattenstatus, men vissa 
vattenförekomster kan få mindre stränga krav om de t.ex. förklaras som kraftigt 
modifierade. Ett antal vattenförekomster pekas ut som kraftigt modifierade, men resten 
föreslås klassas som naturliga. Nykvarns kommun omfattas av Norra Östersjöns 
vattendistrikt och de vattenförekomster som omfattas av förslaget är Malmsjön, Måsnaren 
och Moraån. De föreslås alla uppfylla god ekologisk status. Måsnaren och Moraån föreslås 
också få tidsfristen att uppnå MKN. Malmsjön ska uppnå MKN enligt förvaltningsplanen 
för Norra Östersjöns vattendistrikt. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S) och Jan Brolund (NP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Remissyttrande förslag till miljökvalitetnormer för vatten som påverkas av vattenkraft 
Yttrande förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft 
Remiss. Missiv förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft 
Remiss. Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft 
Remiss Bilaga A Metoder 
Remiss Bilaga B Övergripande statistik 
Remiss Bilaga E Vatten som påverkas av vattenkraft Norra östersjön 
Missiv vattenkraft, Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag till miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster. Samråds under två månader, 1 mars 2021–30 april 2021. Synpunkter på 
samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.  

Beslutet skickas till 

Akten 
Länsstyrelsen Västmanlands län. Att: Vattenmyndigheten i Norra Östersjön 721 86 
Västerås 
 

Dnr KS/2021:158 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 
 
Beslut 
Yttrandet godkänns. 
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§ 100 

Svar på remiss, Folkbildningstrategi för Stockholmsregionen  

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har getts tillfälle att yttra sig om Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen. 
 
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen knyter an till den regionala 
utvecklingsplanen, RUFS2050, och dess övergripande målsättning om en god livsmiljö för 
regionen invånare. Genom strategin vill Region Stockholm synliggöra hur de värden som 
folkbildningens aktörer skapar kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och 
lyfta fram den potential som folkbildningen har som regional utvecklingsfaktor. 
Ambitionen med strategin är att ge en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningsfrågor för Stockholmsregionen. 
 
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig positiv till strategin. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S) och Jan Brolund (NP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Remissvar Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Remissvar – Folkbildningstrategi för Stockholmsregionen 

Remiss, Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Beslutet skickas till 

Akten 

Region Stockholm 

  

Dnr KS/2021:136 
Ansvarig: Liselotte Palmborg, kultur- och fritidschef 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till strategin. 
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§ 101 

Svar på remiss, Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 

2021 (dnr 537-6213-2020)  

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
EU:s vattendirektiv syftar till att förbättra Europas vatten och skapa en hållbar förvaltning 
av dem. Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt ger berörda och 
intresserade möjlighet att lämna synpunkter på förslag till hur sjöar, vattendrag, grundvatten 
och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. 
Åtgärdsprogrammet med 60 åtgärdsförslag är juridiskt bindande enligt miljöbalken och 

vattenförvaltningsförordningen. Varje myndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra 

sina åtgärder enligt programmet. Det kan handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de 

platser där vattenåtgärder ger störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav på en verksamhet som har 

ett utsläpp av ett miljöfarligt ämne till vatten.  

Kostnader och nyttor som åtgärderna innebär för samhället och analyserar hur miljön påverkas av 

åtgärderna beskrivs också. 

En sammanfattning av åtgärdsprogrammet och de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra 

åtgärderna finns i förvaltningsplanen. 

Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Märtha Dahlberg (S) och Jan Brolund (NP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Remissyttrande samråd inom vattenförvaltning 

Yttrande Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021 

Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor) 

Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga) 

Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Beslutet skickas till 

Dnr KS/2020:569 
Ansvarig: Eva Nord, tf-samhällsbyggnadschef 
 
Beslut 
Godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen. 
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Akten 

Länsstyrelsen Västmanlands län. Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås 
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§ 102 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

    
§B2 Upphandling 

 
Inköpsuppdrag – Tolkförmedlingstjänster 
 

2021-03-29 

§B2 Upphandling Tilldelningsbeslut – Ramavtal 
Ventilationsentreprenader ABT 06 (TI 
2019-2121) 

2021-04-14 

    
§B2 Upphandling Avrop av brandklassade hängmappsskåp 

från SKR:s ramavtal Möbler 2017 
 

2021-04-19 

§B2 Upphandling Inköpsuppdrag - Tolkförmedlingstjänster 
 

2021-03-29 

§B6 Upphandling Direktupphandling, Utveckling av 
medarbetarskap utifrån ett 
verksamhetsperspektiv (Amarill B) 
 

2021-03-24 

§B2 Upphandling Enskilda konsulter/Kompetensförsörjning 
TI 2019-1107 A och B 

2021-01-28 
 

Beslutet skickas till  

Akten 

Dnr KS/2021:1 
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§ 103 

Inkomna protokoll och skrivelser 

 

Beslut 

Redovisning av inkomna protokoll och skrivelser godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

De protokoll och skrivelser av intresse för kommunstyrelsen som inkommit sedan 
föregående sammanträde, har funnits tillgängliga under mötet. 
 

- 2021-03-25 Protokoll AB Vårljus  

- Följebrev Vårljus  

- Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2021-03-12  

- Semesterlista kommunledningskontoret 

Beslutet skickas till  

Akten 
  

Dnr KS/2021:6 
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§ 104 

Parkeringsavtal med Slättö  

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunen och Fastighets AB Tenräj, Fastighetsägaren, ingick den 27 januari 2014 ett 
exploateringsavtal, sedermera ändrat och kompletterat genom tre tilläggsavtal ingångna den 
30 juni 2015, den 8 juni 2016 samt den 27 februari 2017, avseende exploatering av 
Nykvarns centrum 
 
Enligt ”Detaljplan för Grytan 3, m.fl.” och ”Detaljplan för del av Grytan 3 & Nykvarn 
1:45” är Fastighetsägaren skyldig att inom Fastigheten förlägga ett antal parkeringsplatser. 
Eftersom det inte visat sig möjligt att tillhandahålla de parkeringsplatser inom Fastigheten 
som enligt Detaljplanerna ska tillhandahållas inom Fastigheten har Kommunen och 
Fastighetsägaren kommit överens om att Fastighetsägaren ska tillhandahålla del av 
parkeringsplatserna genom vissa mobilitetsåtgärder, varmed Fastighetsägarens skyldighet att 
tillhandahålla parkeringsplatser inom Fastigheten minskas i motsvarande mån. 
 
Förslag till beslut  

Britt-Marie Ellis Nygren (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och 
att: 

1. antalet p-platser, per respektive nyttjare gäller, i den bilaga som bifogas protokollet.(framställd 

av Slättö) 

2. avtalet för p-platser gäller över den Plan- och genomförandebeskrivning och de däri angivna 

p-normerna. 

 
Gunilla Lindstedt (NP), Jan Brolund (NP), Märtha Dahlberg (S) och Anne-Marie Falk (L) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och Britt-Marie Ellis Nygrens (M) 
tilläggsförslag. 
 
Kerstin Eriksson (C) föreslår att kommunstyrelsen avslår förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå förvaltningens 
förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens 
förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Britt-Marie Ellis Nygrens (M) 
förslag. 
 

Dnr KS/2013:244 
Ansvarig: David Schubert, näringslivschef 
 
Beslut 
1. Godkänna parkeringsavtal till exploateringsavtal med Fastighets AB Tenräj avseende tillhandahållande 
av parkeringsplatser vid exploateringen av fastigheterna Grytan 17 och 18 
2. Uppdra åt mark- och exploateringschefen att underteckna avtalet 



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2021-04-27 
 

Kommunstyrelsen 

41 (45) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Reservation 

Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse  
Parkeringsavtal 2021 

Beslutet skickas till 

Akten 

Mark och exploatering 
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§ 105 

Reviderad tidsplan för budgetprocessen 2022  

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen antog på sitt sammanträde i februari 2021 tidsplanen för budgetarbetet 
för 2022. Då det finns osäkerheter kring de ekonomiska förutsättningarna kopplat till 
Covid-19 och vilket statligt stöd kommunerna kan få, samt hur skatteunderlaget för 2022 
kommer att utveckla sig, finns det behov av att revidera den tidsplanen. 
Den nya tidsplanen flyttar beredningen för kommunstyrelsen från den 1 juni till den 19 
oktober istället, samt antagandet i kommunfullmäktige från den 17 juni till den 4 november. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-20 - Reviderad tidsplan för budgetarbetet 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga nämnder 

  

Dnr KS/2021:67 
Ansvarig: Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer reviderad tidsplan för budgetarbetet 2022. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 106 

Yttrande avseende trafiken på väg 503 m a a Skanskas bergtäkt  

Beslutsnivå 
Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
Skanska Industrial Solutions AB avser att ansöka om tillstånd till fortsatt och utökad täkt av 
berg och naturgrus enligt 9 kap. 6 § miljöbalken inom fastigheterna Hummelhaga 2:3, 
Kjulsta allmänningslott 1:2, Åtorp 1:3, Römora 1:10, Orrsättraskogen 1:1 samt Orrsättra 
1:3, 3:1 och 3:4 i Södertälje kommun samt Tingsstaden 1:10 i Nykvarn kommun. 
Utvinning av framförallt naturgrus har pågått vid Järna sedan slutet på 1960-talet. Det finns 
idag tillstånd som löper till och med den 1 juni 2024 för de verksamheterna. Skanska har 
samrått om en kommande ansökan som avser täktverksamhet, på totalt uttag om 3 miljoner 
kubikmeter berg och grus. Med ett maximalt årligt uttag på 700 000 ton. Under 
tillståndstiden på 20 år skulle de enligt förslaget få återvinna upp till 700 000 ton jord och 
sten för byggnads-, anläggnings- och efterbehandlingsändamål inom verksamhetsområdet. 
Den planerade ansökan innefattar även att ta emot, krossa, sortera, lagerhålla och 
transportera ut upp till 500 000 ton entreprenadberg, samt tillverkning av upp till 10 000 
ton matjord per år. 
 
Nykvarns kommun har tagit del av de handlingar som Skanska tagit fram inför 
tillståndsansökan. Med anledning av detta vill kommunen redan nu framföra sin åsikt på 
den kommande tillståndsansökan för berg/grustäkten. 
Det förslagna yttrandet lyfter fram fem orospunkter: 

3. Berget innehåller höga halter av metaller, där bland annat arsenik ingår. 

4. Området innehåller en stor mängd skyddsvärda växter och djur. 

5. Sjön Yngern kan påverkas negativt av den utökade trafiken som skulle ske på väg 509 och de 

olycksrisker som utökningen skulle medföra. 

6. En bergtäkt kan påverka grundvattnet och Yngern genom markförändringar. 

7. För att vara i linje med miljömålet Grundvatten av god kvalitet är det viktigt att så långt som 

möjligt bevara naturgruset som grundvattenresurs. 

Av de anledningarna ställer sig kommunen inte positiv till Skanskas planer på att förlänga 
och utöka tillstånden för brytning av berg och grus. 
 
Förslag till beslut  

Johan Hägglöf (M), Anne-Marie Falk (L), Märtha Dahlberg (S), Kerstin Eriksson (C) och Gunilla 
Lindstedt (NP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Handlingar i ärendet 

Dnr KS/2021:266 
Ansvarig: Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret 
 
Beslut 
Föreslaget yttrande över Skanskas planerade tillståndsansökan för berg/grustäkt i Järna godkänns och 
antas som kommunstyrelsens eget yttrande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 - Yttrande över Skanskas planerade tillståndsansökan för berg/grustäkt i 

Järna 

Förslag till yttrande över Skanskas planerade tillståndsansökan för berg/grustäkt i Järna 

Beslutet skickas till 

Akten 

Skanska Industrial Solutions AB 

Södertälje kommun 

Länsstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 107 

Övrigt 

 

Beslut 

Ingen övrig fråga anmäls. 

Beskrivning av ärendet 

Ingen övrig fråga anmäls. 
 

Beslutet skickas till  

Akten 
 

Dnr KS/2021:2 


