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Tid och plats Tisdagen den 22 oktober 2019 kl.10.30 - 17.50 i konferenssal Yngern, 
Nykvarns kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl. 10.45-10.50, 11.50-12.20, 13.15-13.20, 13.30-13.40, 
14.00-14.05, 14.45-15.10, 15.30-15.40, 16.10-16.15 
 

Beslutande  

Ledamöter Bob Wållberg (NP), ordförande 
Johan Hägglöf (M), 1:e vice ordförande 
Märtha Dahlberg (S), 2:e vice ordförande 
Jan Brolund (NP) 
Mats Claesson (SD) 
Maria Salberg (S)  
Kerstin Eriksson (C) 
Patrik Grenfeldt (MP) 

  
Ersättare Effe Östman (M), ersätter Britt-Marie Ellis Nygren (M) hela mötet. 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Thomas Wiberg (NP) §§ 149-167 
Gunilla Lindstedt (NP) 
Lillemor Garbenius-Källström (S) 
Anne-Marie Falk (L) 

  
Tjänstemän Frida Nilsson, kommundirektör 

Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef 
Martin Mansell, planchef  
Percy Carlsbrand, ekonomichef  
Sisilya Rhawi tf chef för kommunledningskontoret  
Sari Kyhälä, kommunikatör/projektledare  
 

Övriga  
  
Justering  

Justerare Märtha Dahlberg (S) 
  
Tid och plats för justering Torsdagen den 24 oktober 2019, kl 16.30 på kommunhusets kansli 
  
Justerade paragrafer 149-192 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Kerstin Thörner, närvarar vid justering 
 
Ordförande 

 

 Bob Wållberg (NP) 
 
Justerare 

 

 Märtha Dahlberg (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunstyrelsen  

    

Sammanträdesdatum  2019-10-22  

    

Paragrafnummer  149-192  

    

Datum då anslaget sätts upp  2019-10-25  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2019-10-25--2019-11-15  

    

Datum då anslaget tas ned  2019-11-18  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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§ 149 

Mötets öppnande samt val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll den 24 oktober 
2019 kl.16.30 på kommunhusets kansli. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 
 
Märtha Dahlberg (S) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering 
kommer att ske torsdagen den 24 oktober kl.16.30  på kommunkansliet. 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 150 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs. 

Utgår från dagordningen 

Punkt 28 i kallelsen – Detaljplan för Nykvarn 1:4, 3:1 och Långdal 1:5, 1:6 m.fl. (Oxvreten)- 
Planuppdrag 
 
Punkt 29 i kallelsen – Detaljplan för Nykvarn 1:11 m.fl. Hökmossbadet/Älgbostad – 
Granskning 

Tillägg till dagordningen 

Nytt kommunhus 

Övriga frågor 

Märtha Dahlberg (S) 
- Implementering av barnkonventionen som beräknas bli till lag 1 januari 2020. 

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden till den 15 november 2020. 
- Lågvattennivåer i Yngern 

  

Mats Claesson (SD) 
- Föredragningslistan 
- Information om byggnationen i Centrum 
- Politisk sekreterare 

 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 151 

Kommundirektören informerar 

Dnr KS/2019:3 

Föredragande: Frida Nilsson 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Nytt kommunhus 
Kommundirektören informerar om det nya kommunhuset. 
 
Till kommunstyrelsens sammanträde i december kommer kommundirektören informera 
om: 
- Implementering av Vision 2035 
- Ledarutveckling 
- Hur kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare 

 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 152 

Information: Ekonomisk uppföljning 

Dnr KS/2019:7 
Föredragande: Percy Carlsbrand, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde har en ekonomisk uppföljning per nämnd skickats ut som avser 
tiden fram till sista september. Jämförelser görs mot riktpunkten 75 %. Periodiseringar och 
andra korrigeringar är inte gjorda varför rapporterna ska ses som indikationer. Utfallet 
pekar på ett utfall i likhet med den prognos som gjordes i samband med delårsbokslutet per 
augusti. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 153 

Information: Centrum 

Dnr KS/2010:229 
Föredragande: Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om Nykvarns nya centrum.  
 
Fastighetsägaren Slättö har i våras inkommit med en bygglovansökan för etapperna 4, 5 och 
7. Det är de tre kommande fastigheterna på grusade ytan längs slänten inklusive den yta där 
ICA idag finns. Bygglovsansökan dominerades till sitt innehåll av mindre lägenheter, vilket i 
sin tur innebar ett större behov av fler parkeringsplatser i enlighet med detaljplanens krav. 
Då dessa behov inte kunde uppfyllas, och ärenden var på väg mot bygg- och 
miljönämndens möte den 2 september 2019, med en rekommendation från 
tjänstemannasidan om avslag, valde exploatören Slättö att dra tillbaka sin bygglovansökan i 
syfte att utreda och komplettera ansökan. Ett antal möten har genomförts mellan 
kommunen och Slättö sedan den 2 september. Slättö har på dessa möten presenterat förslag 
på justeringar av bygglovansökan som pekar i en positiv riktning avseende minskat antal 
mindre lägenheter, därmed minskat behov av p-platser, bibehållet butiksplan samt ett 
nedgrävt parkeringsplan. Diskussionen mellan Slättö och kommunen kommer att fortsätta, 
och nya möten är inbokade. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 154 

Information: Byggnation av vattentorn 

Dnr KS/2019:211 
Föredragande: Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade kort om det av kommunfullmäktige 
beslutade projektet med byggnation av vattentorn. Övergripande kan sägas att både budget 
och tidplan hålls. Budget är på 62,8 mkr och tidplanen är ett färdigställande sommaren 
2020. Samspelet med entreprenören PEAB fungerar mycket bra. Just nu genomförs 
förberedelse av gjutning av den andra och sista etappen av vattentornets "tratt". 
Gjutformarna gör att man därmed kan få en bra bild av den slutliga formen och höjden på 
vattentornet redan nu. I projektet finns också avsatt medel för belysning av vattentornet, 
det kommer därför vara möjligt att både belysa från marken och från toppen av tornet. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 155 

Försäljning av bebyggda fastigheter 

Dnr KS/2019:455 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
 
1. godkänna lägesrapporten i utredningen av försäljning av kommunala bebyggda fastigheter som ej 

behövs i den kommunala verksamheten, samt 
 

2.  uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till beslut senast under juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande gav den 25 mars 2019 förvaltningen, genom kommundirektören, ett 
uppdrag att utreda vilka fastigheter som inte används för kommunal verksamhet och kan avyttras och 
därefter återkomma med förslag till beslut till kommunstyrelsen senast under oktober månad 2019. 
 
Förvaltningen har identifierat ett antal bebyggda fastigheter som inte används som 
verksamhetsfastigheter eller där en alternativ lokalisering av verksamheten bör utredas. Dessa 
fastigheter redovisas i bilagd sammanställning. Vissa byggnader har ej tagits med i denna utredning då 
dessa redan är föremål för utredning eller finns med i planarbete för en framtida förädling. Exempel 
på sådana fastigheter är Ge Järnet, Båglan, byggnader inom Vidbynäsegendomen, industrifastigheter 
vid Holländarvägen samt i anslutning till NYBOs kontor. 
 
Förvaltningen bedömer att en djupare analys behöver göras, främst av verksamhetsfastigheterna, för 
att kunna slå fast det optimala lokalbehovet. Analysen görs lämpligen när fastighetsenheten har 
bemannats. En förlängning av uppdragstiden till senast i juni 2020 föreslås därför.  

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att göra en djupare analys av lokalbehovet bedöms besparingar kunna göras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-13  
Sammanställning bebyggda fastigheter 2019-09-13 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut.¨ 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Ekonomi 
Samhällsbyggand 
Näringsliv- och exploateringsavdelningen 
Akten 
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§ 156 

Uppdrag-samverkan med externa parter 

Dnr KS/2019:180 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänner slutrapporten Möjligheter till samverkan med externa parter, samt  

 
2. ge förvaltningen i uppdrag att:  
a) Utreda möjligheten att bli en del av Södertörns överförmyndarnämnd 
b) Utreda möjligheten att bli en del av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
c) Lämna förslag på riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

 
Uppdrag a) och b) ska vara återredovisade till kommunstyrelsen innan utgången av andra kvartalet 
2021. Uppdrag c) ska vara återredovisat till kommunstyrelsen innan den 30 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande gav den 25 mars 2019 kommundirektören i uppdrag att lämna förslag 
på åtgärder för god ekonomisk hushållning. Dokumentet bestod av fyra utredningsuppdrag. 
Kommundirektören gavs i uppdrag att utreda nuvarande samverkanspartners samt potentiella 
tillkommande samverkanspartners och därefter återkomma med förslag till beslut till 
kommunstyrelsen, vilket redovisas i detta ärende.  
 
Kommundirektören har låtit uppdraget utredas av extern konsult som den 27 augusti 2019 
överlämnade slutrapporten Möjligheter till samverkan med externa parter. Slutrapporten redogör vilka 
befintliga samverkansavtal som fattats av kommunen, vilka förutsättningar som råder för att samverka 
med externa parter och lämnar förslag på områden där det är möjligt att utöka samverkan.  
 
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt förvaltningen att gå vidare med 
följande samverkansmöjligheter:  

a) Utreda möjligheten att bli en del av Södertörns överförmyndarnämnd 
b) Utreda möjligheten att bli en del av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
c) Lämna förslag på riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

 
Kommundirektören föreslår att uppdrag a) och b) ska vara återredovisade innan utgången av andra 
kvartalet 2021. Uppdrag c) ska vara återredovisat till kommunstyrelsen innan den 30 juni 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga kända ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-29  
Slutrapport Möjligheter till samverkan med externa parter 2019-08-27 
Uppdrag till kommundirektören – Åtgärder för god ekonomisk hushållning 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommundirektören 
Kommunsekreterare 
Akten 
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§ 157 

Biblioteksplan i Nykvarns kommun 2020-2023 - Beslut om remiss 

Dnr KS/2019:278 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka biblioteksplanen på remiss till utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige 2015-02-12 § 9 (KS/2014:399) 
och har sedan förlängts vid två tillfällen: 2018-03-08 § 29 (KS/2018:79) och 2018-11-15 § 
97 (KS/2018:457). Vid revidering av nuvarande biblioteksplan har hänsyn tagits till 
bibliotekslagen, nationella riktlinjer men också kommunens övergripande vision 2035 – 
Kom närmare.  
 
Biblioteksplanen är till för både folk-och skolbiblioteken och samarbetet mellan dessa två 
bibliotekstyper men också för de samarbeten som sker mellan bibliotek och övriga 
kommunala verksamheter, externa aktörer och samarbeten inom länet – till exempel 
Södertörnssamarbetet och Regionbiblioteket i Stockholms län.  
 
Förvaltningen föreslår att den reviderade biblioteksplanen ska gälla under perioden 2020-
2023; det vill säga under en period av fyra år istället för nuvarande tre år. 
 
Biblioteksplanen är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de 
biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera till 
utveckling. Den ska också ge en tydlig överblick över bibliotekens verksamheter och 
ansvarsfördelning, men också framtida inriktning. Det är också en övergripande plan som 
utgår från alla medborgares behov av biblioteksservice. Under de senaste åren har 
verksamheten vid biblioteken genomgått stora förändringar. Att besöka ett folkbibliotek 
handlar inte längre bara om att låna en bok utan även om att ta del av andra aktiviteter så 
som allmän samhällsinformation, IT-handledning och program av olika slag. 
Folkbiblioteket är en central plats för både det formella och informella lärandet, för språk- 
och läsutveckling, för kunskap, information och digital delaktighet samt en mötesplats som 
är till för alla. 
 
Folkbiblioteken har möjlighet att söka statliga medel för inköp av barn- och 
ungdomslitteratur från Kulturrådet. En förutsättning för att kunna söka bidrag är att det 
finns en gällande biblioteksplan. De senaste åren har Nykvarns kommun sökt och fått 
beviljat stöd om 40 tkr per år. Bidraget har fördelats mellan folkbiblioteket och 
skolbiblioteken.  
 
Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Den föreslagna planen 
inkluderar strategier för kommunens folkbibliotek och för de tre skolbiblioteken 
 
Den reviderade biblioteksplanen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av personal på 
huvudbiblioteket och en representant för kommunens skolbibliotek. 
 
Utbildningsnämnden ombeds att senast den 10 oktober lämna sitt remissyttrande. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS 2019-09-12 

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-09-12 § 23 

Tjänsteskrivelse KSKFU 2019-09-04 

Förslag till Biblioteksplan 2020-2023 för Nykvarns kommun 

Förslag till en sammanfattande kortversion  
Gällande biblioteksplan 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma.  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Utbildningsnämnd 

Kultur- och fritidschef 

Bibliotekschef 

Akten 
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§ 158 

Nytt arkivreglemente för Nykvarns kommun 

Dnr KS/2019:208 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
1. anta ett nytt arkivreglemente som ska träda i kraft den 7 november 2019, samt 
2. upphäva tidigare arkivreglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 23 september 2004, § 98 

och revidering KF § 79/2011, samt 
3. Sveriges Kommuner och Landstings klassificeringsstruktur för informationshantering ska 

användas med möjlighet till tillägg efter verksamheternas behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingen i arkiv- och informationshantering inom offentlig förvaltning har de senaste 
tio åren gått snabbt framåt, vilket innebär ett behov av att upprätthålla ändamålsenligt 
regelverk med tydlig ansvarsfördelning och konkretisering av arkivlagens krav.  
 
Nykvarns kommuns nuvarande arkivreglemente är från år 2004 och reviderades senast år 
2011. För att kunna följa upp gällande riktlinjer för arkiv i kommuner som har utfärdats av 
Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) behöver kommunens nuvarande 
reglemente uppdateras i sin helhet.  
 
SKL har tillsammans med Riksarkivet tagit fram en klassificeringsstruktur för 
informationshantering som utgår från processer och lagstiftning som gäller för kommuner. 
Nykvarns kommun saknar idag en övergripande klassificeringsstruktur som kan hantera alla 
processer och arbetssätt som pågår inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen 
i egenskap av arkivmyndighet fattar ett beslut avseende en gemensam klassificeringsstruktur 
som ska gälla för alla nämnder och verksamheter i kommunen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 
Nytt arkivreglemente för Nykvarns kommun  
Tidigare arkivreglemente  

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Bob Wållberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Vård- och omsorgsnämnd  
Bygg- och miljönämnd  
Utbildningsnämnd 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsgrupp 
Sekreterarnätverk 
Akten 
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§ 159 

Risk- och sårbarhetsanalys/Sekretess 18 kap. 13 § OSL/ 

Dnr KS/2019:344 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 för Nykvarns kommun, samt  
2. sekretessbelägga Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 för Nykvarns kommun enligt 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap. 13 §  

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter ska genomföra en Risk- 
och Sårbarhetsanalys (RSA). 
 
Nykvarns kommun har en nyckelroll i kommunens krisberedskap. Det är alltid i en 
kommun som krisen inträffar. Kommunen har därför ett så kallat geografiskt 
områdesansvar som innebär att kommunen ansvarar för alla som bor, arbetar och besöker 
kommunen dygnet runt. Nykvarns Kommun ska verka för att olika aktörer i kommunen 
samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för att förebygga 
och hantera extraordinära händelser. Under varje mandatperiod ska kommunen genomföra 
en risk- och sårbarhetsanalys enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS 2006:544, göra en samlad 
analys av sådana risker och sårbarheter i kommunens geografiska område som kan leda till 
en extraordinär händelse. 
 
Med en extraordinär händelse avses i lagen "en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 
landsting”. 
 
Det finns två perspektiv som risk- och sårbarhetsanalyserna måste tillgodose, dels 
egennyttan för den egna organisationen eller verksamheten och dels att tillgodose behovet 
av att kunna ge en samlad riskbild för hela kommunen. 
 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är följande: 
• Ge kunskap hur vi förebygger, förbereder oss och hanterar kriser. 
• Ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga. 
• Ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten. 
• Ge underlag för samhällsplaneringen, samt 
• Bidra till att ge en riskbild för hela kommunen. 
Under åren mellan valen ansvarar förvaltningar och bolag för att göra en årlig översyn av 
sin RSA, samt att vid behov göra revideringar. Samtliga kontor och bolag är delaktiga i 
Nykvarns kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-09 
Risk och Sårbarhetsanalys 2019-2022 för Nykvarns Kommun 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Krisledningsnämnden 
KLG 
Revisorerna 
Akten 
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§ 160 

Nya former för medborgardialog 

Dnr KS/2019:461 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. uppdra åt kommundirektören att utreda möjligheten till att upprätta en digital plattform för e-
förslag. I fall att e-förslag föreslås som metod för medborgardialog ska kommunstyrelsen lämna 
förslag på riktlinje för e-förslag, revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och revidering 
av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna del B. Uppdragen ska återredovisas innan 
utgången av 2020, samt  

 
2. behålla medborgarförslagen i dagens form fram tills att nytt förslag är framtaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår att e-förslag införs i Nykvarns kommun i syfte att ersätta medborgarförslagen, 
samt effektivisera och stärka demokratin och medborgardialogen. E-förslagets fördelar är bland annat 
att medborgaren kan samlas kring gemensamma intressen och bilda opinion. Det är även ett verktyg 
för förtroendevalda att agera i enlighet med folkviljan. Ett e-förslag prövas genom en 
omröstningsprocess, vilken ger en indikation om frågan är av allmänt intresse. E-förslag förväntas 
leda till en högre kvalitet på förslag och en effektivare administration. 
 
E-förslag organiseras genom ett webbverktyg på kommunens hemsida, där medborgaren loggar in för 
att lämna eller rösta på förslag. Förslaget är tillgängligt för omröstning under exempelvis 3 månader, 
får förslaget tillräckligt med röster från andra medborgare fördelas förslaget till ansvarig nämnd, 
styrelse eller i vissa fall kommunfullmäktige.   
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avskaffa medborgarförslag med omdelbar 
verkan. 
 
Vidare föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att 
utreda möjligheten till att upprätta en digital plattform för e-förslag. I fall att e-förslag föreslås som 
metod för medborgardialog ska kommunstyrelsen lämna förslag på riktlinje för e-förslag, revidering 
av kommunfullmäktiges arbetsordning och revidering av reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnderna del B. Uppdragen föreslås vara återredovisade innan utgången av 2020. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. medborgarförslag avskaffas. Alla medborgarförslag som inkommit fram till den 7 november ska 
hanteras i enlighet med gällande riktlinjer och rutiner, 

2. upphäva anvisning av medborgarförslag i Nykvarns kommun, daterad 2016-06-22, 

3. uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till att upprätta en digital plattform för e-
förslag. I fall att e-förslag föreslås som metod för medborgardialog ska kommunstyrelsen lämna 
förslag på riktlinje för e-förslag, revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och revidering 
av reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna del B. Uppdragen ska återredovisas innan 
utgången av 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12  

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg att behålla 
medborgarförslagen i dagens form fram tills att nytt förslag är framtaget. 
Johan Hägglöf (M), avslå att-satserna 1 och 2 samt ändring i att-sats 3 till att lyda ” uppdra 
åt kommundirektören att utreda möjligheten[…]” 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut med Johan Hägglöfs (M) 
tilläggsyrkande. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut med Johan Hägglöfs (M) 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johan Hägglöfs 
(M) yrkanden. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Johan 
Hägglöfs (M) ändrings och tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommundirektören 
Kommunsekreterare 
Kvalificerad utredare 
Akten 
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§ 161 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

Dnr KS/2019:38 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisingen av obesvarade 
motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 23 ska fullmäktiges presidium årligen under 
hösten redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda. Enligt 
kommunallagen 5 kap. § 35 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. 
 
Sammanlagt finns tio obesvarade motioner och en obesvarad interpellation. Fyra av 
motionerna har inte beslutats inom ett år (se bilaga). 
 
Gällande medborgarförslag finns 20 obesvarade medborgarförslag. Tio medborgarförslag är 
under beredning och har inte beslutats inom ett år (se bilaga). 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen, utan är av formell karaktär. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16  
Bilaga ”Obesvarade motioner och medborgarförslag” 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Samtliga kontorschefer 
Akten 
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§ 162 

Policy för inköp och upphandling 

Dnr KS/2019:441 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att  

1. fastställa ”Policy för inköp och upphandling”,  
 
2. att upphäva tidigare antagen ”Upphandlingspolicy i Nykvarns kommun”, antagen 2002-

06-19 med dnr 2002:158 justerad av kommunfullmäktige 2006-06-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsbyrån Ernst&Young (nedan EY) hade på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna granskat kommunens upphandlingsverksamhet under 2018. Syftet med 
granskningen var att bedöma kommunens rutiner för att säkerställa att upphandling och 
inköp genomfördes i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Vidare var syftet 
att bedöma om tillräcklig intern kontroll förelåg kopplat till de inköp/upphandlingar som 
genomfördes av kommunen. 
 
EY rekommenderade bl.a. kommunstyrelsen att revidera upphandlingspolicyn och 
säkerställa att rutiner och riktlinjer var uppdaterade.  
 
Förvaltningen har nu omarbetat styrdokumenten för inköp och upphandling i syfte att skapa 
förutsättningar för ett inköpsarbete som säkerställer att kommunen genomför affärer med balanserad 
riskexponering med rätt kvalitet till bästa möjliga pris och samtidigt uppfyller kommunens vision och 
mål. Förutom policyn har förvaltningen även tagit fram riktlinjer och reviderar firmateckningsrätten. 
 
Policy för inköp och upphandling anger de övergripande styrande principerna för inköp och 
inköpsarbete i Nykvarns kommun.   
 
Den nya Policyn för inköp och upphandling ersätter den tidigare antagna ”Upphandlingspolicy i 
Nykvarns kommun” antagen 2002-06-19 med dnr 2002:158 justerad av kommunfullmäktige 2006-06-
21. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-04  
Policy för inköp och upphandling 
Upphandlingspolicy Nykvarns kommun Dnr: KAN/2002:158 justerad av kommunfullmäktige  
2006-06-21. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämnden, 

Bygg- och miljönämnden  

Vård- och omsorgsnämnden 

NKK AB 
NYBO AB 
Akten 
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§ 163 

Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling 

Dnr KS/2019:442 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fastställa Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling 

2. upphäva ”Regler för direktupphandling i Nykvarns kommun”, Dnr: KS/2014:221. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsbyrån Ernst&Young (nedan EY) hade på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna granskat kommunens upphandlingsverksamhet under 2018. Syftet med 
granskningen var att bedöma kommunens rutiner för att säkerställa att upphandling och 
inköp genomfördes i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Vidare var syftet 
att bedöma om tillräcklig intern kontroll förelåg kopplat till de inköp/upphandlingar som 
genomfördes. 
 
EY rekommenderade bl.a. kommunstyrelsen att revidera upphandlingspolicyn och 
säkerställa att rutiner och riktlinjer var uppdaterade.  
 
Förvaltningen har nu omarbetat styrdokumenten för inköp och upphandling i syfte att skapa 
förutsättningar för ett inköpsarbete som säkerställer att kommunen genomför affärer med balanserad 
riskexponering med rätt kvalitet till bästa möjliga pris och samtidigt uppfyller kommunens vision och 
mål.  
 
Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling kompletterar och konkretiserar Nykvarns 
kommuns Policy för Inköp och upphandling.  
 
Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling ersätter vidare ”Regler för direktupphandling 
i Nykvarns kommun”. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Driftbudget 

Ärendet medför inga konsekvenser för driftbudget. 

Investeringsbudget 

Ärendet medför inga konsekvenser för investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Riktlinjer för inköp, upphandling och direkupphandling 
”Regler för direktupphandling i Nykvarns kommun”  
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Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden  

Vård- och omsorgsnämnden 

NKK AB 
NYBO AB 
Akten 
  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-10-22 
 

Kommunstyrelsen 

28(71) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 164 

Firmateckning för Nykvarns kommun 

Dnr KS/2019:443 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera Firmateckning i Nykvarns kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har arbetat fram policy och riktlinjer inom inköp och upphandlingar. För att renodla 
och klargöra innehållet i befintliga och nytillkomna styrdokument måste delar av styrdokumentet 
”Firmateckning i Nykvarns kommun” revideras. De överstrukna avsnitten under G och H ska tas 
bort i sin helhet och finns redan i kommunstyrelsens delegationsordning.    

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Driftbudget 

Ärendet medför inga konsekvenser för driftbudget. 

Investeringsbudget 

Ärendet medför inga konsekvenser för investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-04  
Tidigare antagen Firmateckning i Nykvarns kommun 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige  

Utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden  

Vård- och omsorgsnämnden 

NKK AB 
NYBO AB 
Akten 
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§ 165 

Riktlinje för exploateringsprocessen 

Dnr KS/2019:454 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Riktlinjer för exploateringsprocessen” daterade 2019-09-10. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen tog 2017-02-22 fram en anvisning för kommunens egna exploateringar. Nu framtagna 
riktlinjer ersätter denna anvisning och har bl.a. kompletterats med ett avsnitt om privata 
exploateringar. I detta avsnitt regleras bl.a. vikten av att teckna föravtal med privata exploatörer samt 
hur privata exploateringar ska följas upp. Förändringarna i riktlinjerna har markerats med gul text. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunen har en omfattande exploateringsverksamhet vilket innebär att en fungerande 
exploateringsprocess är av stor vikt. 

Driftbudget 

Driftbudgeten kan påverkas kraftigt vid större exploateringar. 

Investeringsbudget 

Kostnaderna belastar i första hand exploateringen och ej investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-10  
Riktlinjer för exploateringsprocessen 2019-09-10 

Yrkande 

Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Ekonomi 
Näringsliv- och exploateringsavdelningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 166 

Utredningsuppdrag – Fastighetsförvaltning i Nykvarns kommun 

Dnr KS/2019:471 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge kommundirektören i uppdrag att utreda de juridiska förutsättningarna för att överlämna teknisk 
och ekonomisk drift till ett av kommunen helägt bolag, samt  

2. uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om hur Nykvarns kommun ska organisera teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter 
har tidigare varit föremål för diskussion och utredning.  
 
PwC lämnade 2015 över en rådgivningsrapport till Nykvarns kommun som utmynnade i att 
kommunstyrelsen den 6 oktober 2015, § 125, beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och 
lämna förslag till bildandet av ett helägt bolag inom Nykvarns kommunkoncern AB som skulle 
ansvara för fastighetsförvaltning och utföra åtgärder inom den tekniska förvaltningen.  
 
Den 4 april 2017 beslutade kommunstyrelsen, § 60, att uppdra åt kommundirektören att organisera 
kommunkoncernens fastighetsförvaltning i enlighet med utredningen Lösningsförslag för 
sammanslagning av fastighetsförvaltning.  
 
Lösningsförslaget innebar att det inrättades en fastighetschef under kommunledningen, funktionen 
skulle ha ansvar för beställningar från kommunen gentemot Nykvarnsbostäder AB. Samma funktion 
skulle även ha ansvar för näringslivsfrågor. Ett antal arbetsuppgifter flyttades även från kommunen till 
Nykvarnsbostäder, bland annat viss administration, upphandling av byggentreprenad och 
säkerhetstjänster.  
 
Förvaltningen kan konstatera att åtgärderna som genomfördes 2017 i enlighet med lösningsförslaget 
inte varit tillräckliga för att få till en effektiv organisering av teknisk och ekonomisk förvaltning av 
fastigheter i Nykvarns kommun.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda formerna för 
kommunens fastighetsförvaltning i syfte att effektivisera den tekniska och ekonomiska förvaltningen 
av fastigheter i Nykvarns kommun. Uppdraget ska vara återredovisat till kommunstyrelsens 
sammanträde den 3 december 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för extern utredning hanteras inom kommundirektörens ram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-26  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 81, Utredning av samtliga byggnader och lokaler i 
kommunens bestånd 2015-10-22 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag § 125, Utredning av samtliga byggnader och lokaler i 
kommunens bestånd 2015-10-06 
Rådgivningsrapport PWC KS/2013:361 2015-05-28 
Fastighetsutredning KS/2013:361 2015-08-25 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-04 § 60 Samordnad 
fastighetsförvaltning 
Lösningsförslag för sammanslagning av fastighetsförvaltning, rapport från Newsec  
KS/2017:75 2017-11-16 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Bob Wållberg (NP) ändring av att-sats 2 att lyda uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsens sammanträde i januari 2020. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut med Bob Wållbergs ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar bifalla 
detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommundirektören 
Akten 
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§ 167 

Redovisning av kommunalt partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 

2020 

Dnr KS/2019:315 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. godkänna partiernas redovisning av kommunalt partidstöd för år 2018, samt 

2. besluta att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ska få partistöd år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Regler för kommunalt partistöd anges i kommunallagen 4 kapitlet, § 29-32. Enligt kommunallagens 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. Partiernas egna granskare 
ska årligen lämna en granskningsrapport som intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts.  
 
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som har partistöd att redovisa 
har innan den 30 juni 2019 lämnat in en fullgod redovisning av hur det kommunala partistödet 
använts under 2018.  
 
Kommunledningskontoret har med hjälp av ekonomikontoret granskat samtliga partiers redovisning 
och bedömer att samtliga partier uppfyller kraven för att vara berättigade partistöd även 2020.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen av partistöd och beslutar att 
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ska få partistöd år 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 uppgår till 623 100 kr och är inräknad i 
kommunfullmäktiges driftbudget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-20  
Partiernas redovisade underlag 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Gruppledare för partierna 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 168 

Delårsrapport – Kommunstyrelsen 2019-08-31 

Dnr KS/2019:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapporten per 2019-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapporten efter åtta månaders verksamhet är den andra uppföljningen för året med 
en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljningen ligger tillsammans 
med övriga nämnders rapporter till grund för den sammanställda prognosen som lämnas till 
kommunfullmäktige.  
 
För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade 
verksamheter som visar på ett överskott mot tilldelad ram med ca 5,5 mkr.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar på ett budgetöverskott 
på ca 5,5 mkr. Överskott redovisas för de flesta verksamheterna som en följd av besparing. 
Kansliavdelningen redovisar ett underskott främst orsakat av obudgeterade 
konsultkostnader 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna framgår av delårsrapporten och tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-28 

Delårsrapport 2019-08-31 Kommunstyrelsen 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Ekonomi 

Akten 
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§ 169 

Delårsrapport AB Nykvarnsbostäder 2019-01-01—2019-08-31 

Dnr KS/2019:483 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten för AB 
Nykvarnsbostäder för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för AB Nykvarnsbostäder har upprättat delårsrapport och verksamhetsberättelse 
för 2019, t o m augusti. 
 
Bolaget redovisar ett positivt resultat för perioden om 8 188 tkr.  

Ekonomiska konsekvenser 

Det föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-11 

Delårsrapport AB Nykvarnsbostäder 2019-01-01 – 2019-08-31 

Verksamhetsberättelse AB Nykvarnsbostäder  

Protokollsutdrag Nykvarns kommunkoncern AB 2019-10-14 

Protokollsutdrag AB Nykvarnsbostäder 2019-10-02. 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

AB Nykvarnsbostäder 

Ekonomikontoret 

Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 170 

Delårsrapport Nykvarns kommunkoncern 2019-01-01—2019-08-31 

Dnr KS/2019:484 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslutet för 
Nykvarns Kommunkoncern AB för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2019, t o m 
augusti. 
 
Bolaget redovisar ett negativt resultat för perioden om – 49 tkr. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-29 

Delårsbokslut Nykvarns Kommunkoncern AB 2019-01-01 – 2019-08-31 

Protokollsutdrag Nykvarns Kommunkoncern AB 2019-10-14. 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Nykvarn Kommunkoncern AB 

Ekonomikontoret 

Akten 
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§ 171 

Delårsrapport Nykvarns kommun 

Dnr KS/2019:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten 2019 
med nämndernas budgetuppföljningar per den sista augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges har beslutat om fyra strategiska ekonomiska mål. Av dem bedöms ett 
kunna uppnås under 2019. I helårsprognosen redovisas ett positivt resultat i 
resultaträkningen liksom ett positivt balanskravsresultat men en negativ budgetavvikelse i 
driftredovisningen. 
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar beräknas bli 6,9 mkr. Därutöver beräknas 
realisationsvinster för 2019 med ca 8,5 mkr. 

Ekonomiska konsekvenser 

Helårsprognosen i resultaträkningen visar på ett positivt resultat liksom ett positivt 
balanskravsresultat men ett budgetunderskott i driftredovisningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-28 

Delårsrapport med budgetuppföljning per 2019-08-31 för Nykvarns kommun 

Bilagor: Budgetuppföljningar per 2019-08-31 vård- och omsorgsnämnden, 

utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljönämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Revisionen 
Ekonomi 
Akten  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-10-22 
 

Kommunstyrelsen 

38(71) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 172 

Upphävande av kravpolicy för Nykvarns kommun och antagande av 

riktlinje för kravverksamhet 

Dnr KS/2019:288 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kravpolicy för 
Nykvarns kommun, daterad 2009-05-14.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för kravverksamhet, 2019-09-23. Beslutet börjar 
gälla efter att kommunfullmäktige beslutat att upphäva kravpolicy för Nykvarns kommun, 
daterad 2009-05-14. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med föreslagen riktlinje för kravverksamhet är att få enhetliga rutiner för 
kommunens kravverksamhet oavsett system och typ av debitering. Det är också av vikt att 
klargöra ansvarsfrågorna i kravprocessen, vem som gör vad i den händelse en kund inte 
betalar sin faktura på förfallodagen. 

Av förslaget framgår att kommunen tar ut kravavgift, dröjsmålsränta och påminnelseavgift 
enligt lag och god inkassosed. 

Förvaltningen föreslår att styrdokumentet ändras från policy till riktlinje, detta med 
hänvisning till att styrdokumentet beskriver rutinbetonade åtgärder. Styrdokumentet anses 
inte vara av principiell karaktär och behöver därför inte beslutas av kommunfullmäktige.  

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kravpolicyn antagen den 14 maj 
2009 upphävs och att kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för kravverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser utan är av formell karaktär. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-27 

Kravpolicy för Nykvarns kommun, 2009-05-14 

Riktlinje för kravverksamhet, 2019-09-23 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till  

Ekonomi 

Samhällsbyggnadskontoret 

Utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsutskottet 

Bygg- och miljönämnden 

Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 173 

Utdelning av Nykvarnsbostäders resultat 

Dnr KS/2019:547 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kalla till extra bolagsstämma i 
AB Nykvarnsbostäder samt i Nykvarns kommunkoncern AB där beslut ska fattas att göra 
en aktieutdelning till Nykvarns kommun till ett belopp om 3 586 430 kronor vilket 
motsvarar resultatet för 2018 för AB Nykvarnsbostäder. 

Sammanfattning av ärendet 

Av Allbolagen (dvs lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) följer vissa 
värdeöverföringsbegränsningar för kommunala bostadsaktiebolag. I Allbolagen finns dock 
även vissa undantag från dess begränsningar. En av dessa är att begränsningen inte gäller 
när överskott från föregående räkenskapsår, dvs. bolagets resultat i resultaträkningen i 
årsredovisningen, används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  
 
Vad gäller åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar kan det vara åtgärder som ökar variationen inom ett 
bostadsområde som kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar 
behovet av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser 
som mötesplatser för att främja integrationen (exempel och ej uttömmande). Lagstiftaren 
har ansett det särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från sina 
lokala behov och förutsättningar. 
 
Beträffande åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för att 
tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan 
dessa åtgärder vara att ordna bostäder åt sådana personer eller att, anordna lämpliga 
gemensamhetsutrymmen och relaterad utrustning. Dessa exempel är inte avsedda att vara 
uttömmande. 

 

Kommunen har under senare år bland annat uppfört bostäder för nyanlända på 
Södertäljevägen, Plafondpenseln 24 samt förvärvat ett antal bostadsfastigheter för samma 
ändamål. Dessa investeringar har genomförts då de bedömts täcka ett behov hos personer 
för vilka vi har ett särskilt ansvar. Dessa åtgärder bedöms uppfylla de kriterier som anges i 
lagens undantagsregler. Som en delfinansiering av bostäderna föreslås därför ett 
ianspråktagande av Nykvarnsbostäders resultat från verksamhetsåret 2018.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär en förstärkning av kommunens resultat 2019 samt en delfinansiering av 
kommunens bostäder för personer för vilka vi har ett särskilt ansvar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-17 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 

Reservation 

Mats Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Ekonomi 

AB Nykvarnsbostäder 

Nykvarns kommunkoncern AB 
Akten 
  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-10-22 
 

Kommunstyrelsen 

42(71) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 174 

Detaljplan för Färgkritan 6 m. fl. - Granskning 

Dnr KS/2016:197 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsförslaget och låta förvaltningen skicka 
ut det framtagna förslaget till detaljplan på granskning.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för kommunens förskole- och skolverksamhet att 
utvecklas. Detta genom att mer kvartersmark för detta ändamål skapas, i första hand för förskolan 
men för att skapa flexibilitet i detaljplanen tillåts även skola. På så sätt skapas förutsättning för att 
kunna anpassa planområdets användning för framtida behov inom skolan och förskolan.  
 
Området består idag av tätortsnära skog och kommunens lågvattenreservoar. När det nya vattentornet 
står färdigt behövs inte lågvattenreservoaren längre och tanken är därför att omvandla området till en 
förskola. All mark inom planområdet ägs av Nykvarns kommun.  
 
Detaljplanen innebär en förtätning av Nykvarns tätort och att ny mark för förskola skapas i 
närheten av kommunens nya bostadsområden. Planen ligger därmed i linje med målen i 
Översiktsplan 2014. Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) med dess lydelse från 2 januari 2015. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planarbetet bekostas av kommunen. Plankostnadsavtal har tecknats mellan plan- och 
projektavdelningen och fastighetsenheten. 

Driftbudget  

Driftkostnaderna för kommunens fastigheter kommer att öka om detaljplanen genomförs. 

Investeringsbudget 

Både framtagandet och genomförandet av detaljplanen innebär en investeringskostnad för 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-02 

Plankarta 2019-09-02 

Planbeskrivning 2019-09-02 

Samrådsredogörelse 2017-02-22 

Yrkande 

Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Plankoordinator 

Plan- och Projektchef 

Fastighetschef 

Akten 
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§ 175 

Fastigheten Ströpsta 3:156 - Planbesked 

Dnr KS/2019:324 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked inkom 2019-06-07, syftet med ansökan är att planlägga fastigheten 
för flerbostadshus, rad-, park-, kedjehus och/eller tvåbostadshus. Upplåtelseformen uppges 
som hyresrätt och bostadsrätt i ansökan.  

Ekonomiska konsekvenser 

Nykvarns kommun tar ut en avgift för planbesked enligt fastställd taxa. I detta fall bedöms 
projektet som en liten åtgärd. Exploatören kommer därför att debiteras 10 000kr.  
Planarbetet och eventuella utredningar bekostas av exploatören.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-09 
Ansökan om planbesked 2019-06-07 
Bedömning av ansökan 2019-09-09 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Plankoordinatorn 

Plan- och Projektchefen 

Akten 
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§ 176 

Remiss, regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 

elfordon i Stockholms län 

Dnr KS/2019:368 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet om Remiss, Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon i Stockholms län. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en regional plan för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap om nuläge och vägledning 
kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel bör ske i Stockholms län för att 
beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås. Utgångspunkten är att de förnybara drivmedel som finns 
på marknaden i dag (el, biodiesel, etanol, biogas och vätgas) är de alternativ som främst har möjlighet 
att bidra till omställningen av länets transportsektor eftersom stora insatser behöver ske i närtid om 
utsläppen från tranporterna ska minska med 70 procent jämfört med 2010 enligt 2030-målet.  

Ekonomiska konsekvenser 

De åtgärder som den regionala planen kan innebära kan komma att få en ekonomisk påverkan på 
samtliga kommuner i Stockholms län. Det är inte möjligt att redovisa samtliga kostnader som detta 
skulle kunna innebära i dagsläget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16  
Yttrande 2019-09-16 
Remiss, Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Akten 
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§ 177 

Rekommendation, Regional överenskommelse om samverkan vid 

utskrivning av sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län (KSL/17/0049-

316) - LUS 

Dnr KS/2019:336 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Rekommendation, Regional överenskommelse om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. 
 
Sammanfattning av ärendet 

STORSTHLM rekommenderar att en överenskommelse ingås gällande Regional överenskommelse 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. Primärt syftet med 
överenskommelsen är att tydliggöra vilken betalningsmodell som ska gälla mellan parterna. 
 
De förhandlingar som ägt rum mellan parterna i frågan bedöms ha resulterat i en betalningsmodell 
som är tydligare för parterna.  
 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 2 september 2019 att föreslå kommunstyrelsen att ställa 
sig bakom rekommendationen. Förvaltningen har inget att invända mot detta och föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom rekommendationen.  
 
Den 28 september inkom handlingen Bilaga 1, Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Stockholms län - (LUS). Bilagan beskriver arbetsformerna för samverkan och 
påverkar inte förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inte nya kostnadsformer för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12  
Protokollsutdrag § 53 Rekommendation Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 
Tjänsteskrivelse Rekommendation, Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Stockholms län 
Rekommendation, Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län 2019-06-18  
Bilaga 1, Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län - (LUS) 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kerstin Erikson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 
 __________________  
 
 

Beslutet expedieras till  

STORSTHLM 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 178 

Remiss, Klimat- och energistrategi 2020-2045 för Stockholms län (425-

15542-2018) 

Dnr KS/2019:341 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet om Remiss, Klimat- och energistrategi för Stockholms 
län 2020-2045. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag på en klimat- och energistrategi för 
Stockholms län 2020-2045 som skickats på remiss. Nykvarns kommun har fått anstånd av 
Länsstyrelsen att besvara remissen senast den 28 oktober 2019. Remissens kärna är en aktiv 
samverkan samt att strategin ska fungera som ett ramverk att förhålla sig till i arbetet med 
att uppnå de nationella klimat- och energipolitiska målen. 

Ekonomiska konsekvenser 

De åtgärder som strategin visar på kommer att få en ekonomisk påverkan på samtliga kommuner i 
Stockholms län. Det är inte möjligt att i dagsläget redovisa samtliga kostnader som detta skulle 
innebära. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-09  
Yttrande 2019-08-28 
Remiss, Klimat- och energistrategi för Stockholms län  

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Akten 
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§ 179 

Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad – revidering av 

Stockholms stads Vision 2040 

Dnr KS/2019:483 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Stockholms stad har skickat remissen ”Revidering av Stockholms stads Vision 2040 (KS/2019/483)” 
till Nykvarns kommun för yttrande.  
 
Förslaget till vision 2040 är indelat i tre fokusområden, En modern storstad med möjligheter och 
valfrihet för alla, en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt, samt en ekonomisk 
hållbar och innovativ storstad för framtiden. Utgångspunkten har varit kunskaper om trender och 
globala strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen, att uppfylla de mål man rår över i 
Agenda 2030, samt följa den framtagna regionala utvecklingsplanen (RUFS) 2050. 
 
Nykvarns kommun ställer sig positiv till visionen i sin helhet och föreslår att kommunstyrelsen antar 
förslag till yttrande som sitt eget.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. De framtida utmaningarna kommer innebära 
ekonomiska konsekvenser för alla verksamheter då Stockholmsregionen fortsätter växa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Yttrande angående remiss, Revidering av Stockholm stads Vision 2040 
(KS 2019/483) 
Svar på remiss gällande Stockholm stads vision 2040 
Följebrev Remiss Revidering Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm(191106) 
Möjligheternas Stockholm – Vision 2040  
Revidering av Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Kommunstyrelsen 
Stockholms stad 
Akten 
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§ 180 

Remiss från kommunstyrelsen Stockholms stad – Näringslivspolicy för 

Stockholms stad 

Dnr KS/2019:420 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag på yttrande angående remiss 
Näringslivspolicy för Stockholms stad (KS 2019/273) 

Sammanfattning av ärendet 

Stockholm stad har tagit fram en ny näringslivspolicy för stadens nämnder och 
bolagsförvaltningar. Ambitionen med stadens näringslivsarbete är att Stockholm ska ha 
Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. 
 
Näringslivspolicyn är främst ett internt styrdokument som definierar förhållningssätt, 
arbetssätt och ansvarsområden för hur staden ska arbeta och utveckla näringslivsarbetet. 
Samverkan och ansvarsfördelning är centrala delar. Näringslivspolicyn syftar till att ge en 
bra grund för hur staden ska nå uppsatta mål inom det kommunala näringslivsuppdraget. 
Policyn ska vara vägledande och tydligt beskriva vad som ska uppnås inom stadens 
näringslivsuppdrag kommande år. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser 

Driftbudget 

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för driftbudgeten 

Investeringsbudget 

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för investeringsbudgeten 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16   

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Stockholms stad 
Näringslivschef 
Akten 
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§ 181 

Remiss, Cykelplan 2019, Södertälje kommun 

Dnr KS/2019:348 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande angående Remiss, Cykelplan 2019 Södertälje kommun som sitt 
eget.  

Sammanfattning av ärendet 

Södertälje kommun har skickat en remiss angående förslag till Cykelplan 2019. Planen innehåller fem 
strategier för ökad cykling, samt riktlinjer för utformning, drift och underhåll. Cykelplanen är en del av 
Södertälje kommuns trafikstrategi.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till Cykelplanen och antar förvaltningens 
yttrande som sitt eget.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Remiss, Cykelplan 2019 Södertälje kommun (DnsTN-2018- 00158 Cykelplan) 
Svar på remiss gällande Södertälje kommuns Cykelplan 2019 
Följebrev remiss Cykelplan 2019 
Cykelplan 2019 Södertälje - Remissversion 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Södertälje kommun 
Akten 
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§ 182 

Motion, Gör det möjligt att rösta om markanvisningar 

(exploateringsprojekt) på kommunens hemsida 

Dnr KS/2018:159 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Börje Karlsson (C) lämnade den 8 mars 2018 in en motion om att ge samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram ett system för att utföra omröstningar för markanvisningar och att medel för detta 
skulle tas från kommunfullmäktiges reservbudget.  
 
En markanvisning är en ensamrätt för en byggherre att förhandla med kommunen om att köpa mark 
från kommunen. Detta sker i ett tidigt skede av byggprocessen, typ av byggnation och volym är ofta 
inte klart.  
 
Vanligtvis pågår parallellt med en markanvisning en detaljplanprocess. Vid framtagandet av en 
detaljplan genomförs – i enlighet med den lagstiftning som finns för detta i Plan- och Bygglagen - 
samråd, granskning och antagandebeslut. Samtliga steg ger medborgaren möjlighet till inflytande, till 
exempel genom att lämna synpunkter, delta i samråd eller överklaga. Detaljplanen har – i enlighet med 
lagstiftningen - föregåtts av en översiktsplan som ska tydliggöra hur kommunen avser att nyttja mark 
och vatten. I denna process har också medborgarna möjlighet att yttra sig i samråd, granskning och 
antagande. Efter antagen och laga kraft vunnen detaljplan kommer bygglovprocessen där det också 
finns ett grannhörande innan beslut fattas om att ge bygglov.  
 
Antalet markanvisningar i Nykvarns kommun är få och det kan dröja ett par år mellan att nya 
markanvisningsavtal upprättas. De flesta byggnationer i kommunen är just nu exploateringsprojekt 
som sker på privat mark.  
 
Fördelen med att engagera medborgaren enligt motionslämnarens förslag är att medborgaren i ett 
tidigt skede får information om att det ska byggas. Nackdelen är å andra sidan att det inte alltid går att 
förmedla någon information om vad som ska byggas.  
 
Motionären hänvisar till att bland annat Nacka kommun genomfört omröstningar vid 
markanvisningar. Nacka kommun meddelar att kommunen genomfört en (1) omröstning som 
föregåtts av en markanvisningstävling. 
 
Förvaltningen har redan idag en hög ambition avseende att ge information och föra dialog i arbetet 
med översiktsplan, detaljplaner och bygglov. Förvaltningen informerar via webbsida, anslagstavla i 
biblioteket, och via annonsering i länstidningen. Förvaltningen genomför åtminstone ett, ibland flera, 
öppna samrådsmöten i både översiktsplan och detaljplaner. Förvaltningen följer forskning och 
utveckling kring olika metoder för att genomföra medborgardialoger. Förvaltningen testar och 
utvärderar olika metoder i sitt genomförande av medborgardialoger.  
 
Majoriteten föreslår att motionen avslås med hänvisning till att gällande lagstiftning säkerställer 
möjligheten för medborgarna att få information och föra dialog samt att förvaltningen redan idag har 
en hög ambition i sitt genomförande av att ge information och föra dialog med berörda. 



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-10-22 
 

Kommunstyrelsen 

55(71) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslut att avslå motionen innebär inte några kostnadsförändringar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-11 
Motion – Nykvarnscentern vill göra det möjligt att rösta om markanvisningar (exploateringsprojekt) 
på kommunens hemsida 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06, § 74 - Anmälan av nya 
medborgarförslag och motioner 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till majoritetens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden börjar med att ställa frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Kerstin Erikssons (C) bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen avslår detsamma. 
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
majoritetens förslag till beslut. Kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige  
Motionären 
Akten 
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§ 183 

Motion, Trygghets- och säkerhetsåtgärder i Nykvarns kommun  

Dnr KS/2018:547 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

En politisk motion om trygghets- och säkerhetsåtgärder i Nykvarns centrum har inkommit 
den 19 november 2018 från Sverigedemokraterna. Motionären föreslår att 
övervakningskameror sätts upp i nya centrum och i stationsområdet, att kommunen 
beställer en utökad bevakning av polis, att kommunen ser över och utvecklar övervakning i 
samarbete med bevakningsbolag. 
 
Kamerabevakning är en metod som kan minska brottsligheten. Effekterna varierar dock 
beroende på vilken miljö som kamerabevakas och hur man arbetar med kamerorna. 
Kamerabevakning tycks också fungera bäst i kombination med andra brottsförebyggande 
åtgärder. Den forskningssammanställning som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort 
visar också att kamerabevakning är mer effektivt mot egendomsbrott än mot våldsbrott. 
Alternativa metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten ska alltid övervägas 
och prövas. Kamerabevakning på allmän plats kan möjligtvis fungera som ett komplement 
till andra åtgärder. En förutsättning för att få bedriva kamerabevakning på allmän plats är 
att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. För att en ansökan ska beviljas 
ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Ett centrumområde med torg, 
affärer och restauranger är exempel på en plats där enskilda bör kunna röra sig fritt. Därför 
är integritetsintesset särskilt starkt.  
 
Nykvarns kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund har 
tagit fram en samverkansöverenskommelse där man har åtagit sig att samverka på lokal 
nivå. Samverkansöverenskommelsen mellan kommun, polis och SBFF beskriver vad 
parterna valt att samverka om. Dokumentet ska bidra till att ge ett helhetsperspektiv och 
skapa samsyn i arbetet. Samverkansöverenskommelsen ska endast beröra det som parterna 
har kommit överens om att samverka kring. Därutöver kommer brottsförebyggande 
insatser att pågå vid sidan av överenskommelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen eftersom förslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 
Motion KS/2018:547 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till majoritetens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden börjar med att ställa frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Mats 
Claessons (SD) bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen avslår detsamma. 
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Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
majoritetens förslag till beslut. Kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
 

Reservation 

Mats Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget bifallsyrkande. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Motionären 

Akten 
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§ 184 

Motion, laddstolpar i Nykvarns kommun 

Dnr KS/2017:201 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Eriksson (C) och Börje Karlsson (C) inkom med en motion från Centerpartiet gällande 
Laddstolpar där de föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen at ta fram förslag på 
vart ladd-stolpar kan byggas runtom i Nykvarns kommun, samt ta fram förslag på finansiering.  
Kommunfullmäktige antog den 6 september 2018 ett Miljöprogram där det framgår: 
”Nykvarns kommun ska verka för att öka andelen som reser på ett hållbart sätt i kommunen. 
Målsättningen är att kommunen ska verka för att kommunens anställda men även invånarna i 
kommunen reser så hållbart som möjligt. När det gäller de anställda kan resval styras genom olika policys, 
tjänster eller möjligheter till distansarbete. Vad gäller invånarna i kommunen, kan och ska nya 
bostadsområden placeras i närheten av kollektiva förbindelser. Kommunen i övrigt ska verka för och 
försöka få till nya förbindelser för kollektivtrafik, laddplatser för elbilar, bil-pooler och andra åtgärder som 
underlättar invånarnas val att transporteras sig hållbart. Kommunen ska vara en förebild i klimatarbetet. 
 
För att främja övergången till förnybara drivmedel ska kommunen undersöka förutsättningarna för att 
uppföra laddstolpar för elfordon i kommunal regi samt undersöka möjligheten att i få in krav på 
laddplatser i expolateringsavtalen och detaljplaner”. 
 
Kommunens trafikingenjör håller på att undersöka var i kommunen man skulle kunna 
anlägga el-stolpar. I dagsläget finns det planer på 4 platser för elstolpar, på Norra 
Stationsvägen vid pendlarparkeringen.  I och med att arbete pågår i enlighet med 
Centerpartiets förslag i motionen anser majoriteten att motionen ska avslås.  

Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget förs dialog med Telge Inköp för att få ett pris på detta arbete. Det finns ingen budget för 
detta idag men när det blir aktuellt och upphandlingen är klar så återkommer förvaltningen med ett 
äskande om pengar till kommunstyrelsen för att genomföra detta.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-05 
Motion från centerpartiet om Laddstolpar i Nykvarns kommun 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till majoritetens förslag till beslut.  
Mats Claesson (SD), bifall till majoritetens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till motionen. 
Märtha Dahlberg (S) för Socialdemokraterna bifall till motionen 

Propositionsordning 

Ordföranden börjar med att ställa frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Kerstin Erikssons (C) och Märtha Dahlbergs (S) bifallsyrkande till motionen. 
Kommunstyrelsen avslår detsamma. 
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Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
majoritetens förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

Reservation 

Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 
 
Märtha Dahlbergs (S) för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
motionen. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 185 

Svar på medborgarförslag, Inför resebidrag som kompenserar hela 

kostnaden för Movingo till samtliga gymnasieelever som väljer att studera 

på gymnasium i Stockholm  

Dnr KS/2018:355 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 6 juli 2018 kom det in ett medborgarförslag underskrivet av flera förslagslämnare om att 
kommunen ska införa resebidrag som kompenserar hela kostnaden för Movingo till gymnasielever 
som väljer att studera på gymnasium i Stockholm. Kommunfullmäktige tog den 6 september 2018 
emot medborgarförslaget och skickade det till kommunstyrelsen för beredning och vidare beslut i 
kommunfullmäktige.  

Kommunen ska enligt Skollagen 29 kapitel 6 § ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan 
bostaden och skolan. Kommunen bekostar den billigaste färdvägen. Nykvarns kommun har tecknat 
avtal med övriga kommuner i Stockholms län om gemensamt gymnasieutbud och administration. Alla 
berättigade gymnasielever i Stockholms län ges ett SL-kort för resor med lokaltrafik i hela länet.  

Nykvarns kommun och Strängnäs kommun har tecknat ett samverkansavtal för gymnasieelever från 
Nykvarns kommun. Då resor med SL-kort inte är möjlig över länsgränsen får eleverna resebidrag för 
att köpa periodkort med Movingo.  

Nykvarns kommun har ca 300 gymnasieelever som samtliga går i andra kommuner och har behov av 
kollektivtrafik. Det SL-kort som gymnasielever i Stockholms län får, tillåter resande i hela länet, 
samtliga elever i Stockholms län har samma förutsättningar för resor till ett gymnasium. Då eleven 
frivilligt väljer att gå i gymnasium och aktivt gör ett gymnasieval förutsätts eleven även överväga 
möjligheten till pendling och vilken pendlingstid eleven föredrar.  
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen bekostar den 
billigaste färdvägen för samtliga gymnasieelever bosatta i Nykvarns kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens förslag till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-15  
Medborgarförslag att Nykvarns kommun inför resebidrag som kompenserar hela kostnaden för 
Movingo till samtliga gymnasielever som väljer att studera på gymnasium i Stockholm på likvärdigt 
sätt som görs för de elever som reser till Strängnäs 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 186 

Svar på medborgarförslag, att Nykvarns kommun inför ”lovfritids” 

Dnr KS/2018:386 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om bifall till medborgarförslaget om att 
Nykvarns kommun inför ”lovfritids” under en provperiod om ett år.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om förslag till lovfritids inkom till Nykvarns kommun 2018-08-16. Förslaget 
innebär fritidsplats endast på lov då behov inte finns till vardags. Utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsutskottet har yttrat sig om förslaget.  
 
Utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget och kultur- och fritidsutskottet har inga 
synpunkter på förslaget eftersom det inte berör deras verksamhet. 
 
I dagsläget behöver barnet vara anmält till fritids hela året för att nyttja fritids på loven, trots att 
behovet bara finns på loven. Detta innebär en onödig kostnad för dem som endast behöver fritids på 
loven alternativt att barn till familjer med låga inkomster inte har råd och därför inte kan vara anmälda 
alls. Vilket kan betyda negativa konsekvenser för barnet så som långa dagar utan tillsyn av en vuxen. 
Ekonomiska konsekvenser av förslaget beräknas vara små eller inga alls, beroende av hur många barn 
som har behov av lovfritids och om det avser vecka 28-32 på sommarlovet. Den högsta beräknade 
kostaden för lovfritids är 115 000 för alla lov under ett år inklusive personalkostnad, kostader för 
måltider, material och administration. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det som innebär extra kostnad är om fler personal behöver anställas. I övrigt innebär förslaget inga 
ytterliga kostnader då lokaler redan finns och då personal redan är anställd till ändamålet. Om en extra 
personal skulle behöva tillsättas på grund av att behovet visar sig stort och då befintliga resurser inte 
täcker behovet skulle det uppgå till en kostnad av 82 000 kr för sommarlovet och 115 000 för alla lov 
under året. Beräkningen innehåller också kostnader för måltider, material och administration. 
Verksamheten kan eventuellt ta ut en avgift för lovfritids för att kompensera för vissa utgifter 
exempelvis måltider och administration. Några av de kommuner som har lovfritids tar ut avgift, 
antingen per dag eller per vecka. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidskontoret 2019-09-04 
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-09-12 
Tjänsteskrivelse från utbildningsnämnden 2019-04-12 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-06 
Medborgarförslag 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrick Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Utbildningskontoret 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsutskottet 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 187 

Svar på medborgarförslag, Upprätta information och policies för att 

möjliggöra delning av offentlig konst  

Dnr KS/2017:349 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått in medborgarförslag att kommunen 
a) ska upprätta information över vilka konstverk som finns i kommunen och vilka av dessa 
som finansierats med offentliga medel 
b) ska upprätta information över vilken konst som man har rätt att fotografera och dela 
c) ska upprätta en ny policy för att omförhandla avtal med befintliga konstnärer i relation 
till dess verk, för att garantera att den konst som har finansierats med offentliga medel 
också går att dela samt  
d) upprättar en ny policy för all tillkommande konst i vilket avtal med konstnärer från 
början reglerar avtalsrelationen på ett sådant sätt att konsten får fotograferas och delas 
framöver. 
 
Den 6 juli 2017 kom en dom i Patent och marknadsdomstolen som grundar sig på en 
stämningsansökan från 2014 från organisationen Bildupphovsrätt. De företräder cirka 100 
000 upphovspersoner och stämde Wikimedia som publicerar fotografier på offentlig svensk 
konst via sajten offentligkonst.se. Domen, som innebär inskränkning i svensk 
upphovsrättslagstiftning, prövades i Högsta domstolen i april 2016, där HD gav 
Bildupphovsrätt rätt. Frågeställaren menar att det nu är förbjudet som privatperson att dela 
bilder som man har fotat på offentlig konst och sedan dela dem.  
  
I domen slås det fast att domslutet inte innebär att det är förbjudet för privatpersoner att 
fotografera konst. Den slår fast att konstnärer och andra bildskapare ska tillfrågas innan 
samt att de har rätt att få betalt när deras verk används i ett sammanhang där foto på 
konstverk får anses vara det huvudsakliga innehållet. Det vill säga enstaka delningar på 
digitala plattformar av privatpersoner kommer inte beivras. Företag och organisationer ska 
däremot betala ersättning till och ha tillåtelse av upphovspersonen vid publicering av foto 
av dennes verk.  
 
Nykvarns kommun har ett konstregister där den offentliga konsten registreras och som alla 
kan ta del av. Vad gäller frågan om rätten att fotografera och dela fotografier på offentlig 
konst så är detta inte något som kommunen kan reglera eftersom det redan är reglerat i lag 
och i praxis - se domen från Patent- och marknadsdomstolen. Vad gäller frågeställarens 
tredje och fjärde punkt i medborgarförslaget kan kultur- och fritidskontoret konstatera att 
upphovsrättslagstiftningen är mycket stark och är till för att skydda upphovspersoners rätt 
till sina verk. Domstolen har i domen kommit fram till att privatpersoner kan dela 
fotografier på offentlig konst och därför anser kommunen att den delen i förslaget inte 
behövs. 
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Sammantaget anser kultur- och fritidskontoret att medborgarförslaget ska avslås i sin 
helhet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-09-12 § 26 
Tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Medborgarförslag 2017-07-18 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 188 

Svar på medborgarförslag, Flytta fotbollsmålet vid Björkestahallen till 

parken nedanför Tjäderspelsvägen 

Dnr KS/2017:348 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit den 17 juli 2017 gällande att flytta fotbollsmål från fotbollsplanen 
vid Björkestahallen till bollplanen vid Tjäderspelsvägen. 
 
På fotbollsplanen, som också används som isbana under vintern, hade en isrink ställts upp vilket 
gjorde att det inte längre gick att använda planen för bollspel. Det innebar att de flyttbara mål som 
fanns tillgängliga inte längre behövdes på platsen. På Alcrofältet bedrivs framförallt fotbollsträningar 
och där behövde det kompletteras med nya mål vilket gjorde att de flyttades dit - i och med att målen 
inte längre behövdes vid Björkestaplanen. 
 
Under 2019 är översyn och upprustning av lekparker/bollplaner ett prioriterat område hos Gata/Park 
och under hösten kommer en plan över vilka bollplaner som kommer att rustas tas fram. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-09-12 § 25 
Tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Medborgarförslag 2017-07-17 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall och yrkar på tillägget att ge i uppdrag att skriva ett meddelande 
till förslagsställaren med en ursäkt att det tagit så lång tid att skriva fram ett svar. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet Mats Claessons 
(SD)förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar avslå detsamma. 
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Kultur-och fritidschef 
Chef Gata/Park 
Akten 
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§ 189 

Hyresavtal för tillfälliga lokaler för kommunhus 

Dnr KS/2019:518 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att teckna hyresavtal med Paradoumo 
AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Evakueringslösningar 
Under ombyggnationen av nuvarande fastighet där delar av kommunens centrala förvaltning är 
placerad måste delar av verksamheten som finns i kommunhuset evakueras.  
Under våren 2019 arbetade man med att hitta evakueringslokaler utan framgång. Istället arbetade man 
med lösningar som handlade om paviljonger för personalen och verksamheten. Placeringen skulle 
vara gamla IP nära Nykvarns centrum. På gamla IP ställdes mark i ordning för tillfälliga lokaler. 
Interna kommunikationsproblem ledde till att byggbodar beställdes och inte kontorspaviljonger. Detta 
framkom i ett mycket sent skede och bodarna avbeställdes i september.  
 
En byggbod är en enklare konstruktion som används av personal som växlar mellan utomhus- och 
inomhusarbete. Den centrala förvaltningens personal arbetar heltid inomhus. Undermåliga lokaler kan 
försvåra kommunens arbete med att attrahera, rekrytera och behålla personal. Den beräknade tiden 
för ombyggnation av kommunhuset är 1,5 år. Det finns också risk för allvarliga arbetsmiljöproblem, 
till exempel värme på sommaren, kyla på vintern och sämre ventilation. En paviljong liknar mer en 
permanent byggnad och uppfyller högre arbetsmiljökrav. Delar av det nuvarande kommunhuset 
består av paviljonger och har fungerat som fullvärdiga lokaler. 

 
Ett arbete pågår med att sammanställa de extra kostnader som uppstått i samband med evakueringen. 
Kommunledningen för en dialog med kommunens hyresvärd och fastighetsägare, 
Samhällsbyggnadsbolaget, om konsekvenserna av avbeställningen samt av förseningen. 
Kommunledningen vill inte föregripa samtalen och därför kan inte ytterligare information lämnas i 
detta läge.  
 
Nya lokaler 
Det finns nu ett förslag på alternativa evakueringslokaler i Mörby industriområde. Förslaget innebär 
att kommunen hyr 772 m2 kontorsyta i de lokaler som Paradumo AB iordningställer och bygger för 
sitt nya huvudkontor. Bottenvåningen på huvudkontoret är tillgängligt för inflytt i februari 2020. 
Kommunen planerar att 60-65 medarbetare ska ha sin arbetsplats där under evakueringstiden. 
Hyreskostnaden för grundhyran är 1 700 kr/m2, dvs. ca 1 350 tkr per år.  Vissa kostnader för 
hyresanpassningar kommer att tillkomma. Det är mindre yta än i det befintliga kommunhuset i 
centrum och därmed även lägre hyra. Det ger också lägre hyreskostnad än byggbodarna på gamla IP, 
ca 1 mnkr kronor billigare per år.  
 
Kommunens bibliotek finns fortfarande kvar i centrum. Personalen kommer som vanligt att vara 
tillgängliga via mejl och telefon. Kundcenter kommer finnas på plats i det tillfälliga kommunhuset 
under ombyggnationen.  Det har inte varit möjligt att hitta lämpliga lokaler mer centralt. Att sprida ut 
medarbetarna på flera platser är ineffektivt, både arbetsmässigt och ekonomiskt. 
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Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att teckna 
avtal med Peradoumo AB. Beslutet innebär att ombyggnationen av nuvarande kommunhus kan 
påbörjas i samband med personalens evakuering. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hyreskostnaden är 1 700 kr/m2, dvs. ca 1 350 tkr per år. Vissa kostnader för hyresanpassningar 
kommer att tillkomma. Det är mindre yta än i det befintliga kommunhusethuset i centrum och 
därmed även lägre hyra. Det ger också lägre hyreskostnad än byggbodarna på gamla IP, ca 1 mnkr 
kronor billigare per år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-21 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet förvaltningens förslag 
till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommundirektör 
Akten 
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§ 190 

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr KS/2019:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

§D6 Fastighetsförsäljning Fastighetsförsäljning Köpebrev Nykvarn 
Ströpsta 3:156 

2019-10-18 

§D2 Fastighetsreglering Överenskommelse mellan Mörby 5:1 och 
Krummeltorp 1:1. KS/2018:409 

2019-01-08 

§D2 Ansökan 
lantmäteriförrättning 

Avstyckning från Nykvarn 1:10. 
KS/2019:375 

2019-05-02 

§D10 Försäljning av mark 
upplåten med 
tomträtt 
 

Köpekontrakt Klubbkniven 2 2019-10-01 

§ F11 Beslut om disciplinär 
åtgärd i form av 
avstängning av 
personal enligt AB 

Beslut om avstängning 2019-09-11 

§ F9 Tillförordnad 
utbildningschef 

Under perioden 2019-09-27—2019-10-04 är 
Percy Carlsbrand tillförordnad 
utbildningschef 

2019-09-25 

§B1 Upphandling -
tilldelningsbeslut 

Beslut om ny tilldelning avseende städ- och 
hygienprodukter, TI 2018-2103 

2019-09-23 

§B1 Direktupphandling/ 
avtal 

Beslut om direktupphandling Utbildning 
tillgängliggöra dokument 

2019-10-14 

§B1 Direktupphandling/ 
avtal 

Beslut om direktupphandling – Konsult 
tillgängliggöra dokument 

2019-10-14 

§B1 Upphandling – 
Förlängning av avtal 

Beslut om förlängning av avtal 2019-10-15 

 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 191 

Inkomna protokoll och skrivelser 

Dnr KS/2019:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

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

- Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:25V gällande erfarenheter från 
Europaparlamentsvalet. Inkom 2019-09-24. 

- Protokollsutdrag från Huddinge kommuns kommunstyrelsesammanträde 2019-09-
18, § 9 – Uppdaterad utvecklingsprogram för Södertörnssamarbetet 2035 – beslut 
om antagande. Inkom 2019-09-25. 

- Minnesanteckningar från regionalt barnrättsnätverk, 2019-09-18. Inkom 2019-10-
01. 

- Protokoll från utbildningsnämnden, 2019-09-24, §§ 81-92. Inkom 2019-10-01. 
- Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:26V gällande stängande av valdatasystemet.  
- Ställningstagande från SKL gällande kommunalbelysning längs statlig väg. Inkom 

2019-10-02.  
- Protokoll från sociala utskottet, 2019-09-30, §§ 50-54. Inkom 2019-10-09. 
- Skrivelse från Marschen gällande personlig assistans. Inkom 2019-10-13. 
- Protokoll från vård- och omsorgsnämnden, 2019-09-30, §§ 55-62. Inkom 2019-10-

09. 
- Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 4, punkterna 1-9. 

Inkom 2019-10-14. 
- Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp, 5 punkt 1-18. 

Inkom 2019-10-14. 
- Minnesanteckningar från Södertörnsgruppens ledningsgrupps planeringskonferens, 

punkter 1-8.  

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 192 

Övrigt 

Dnr KS/2019:2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen medger de övriga frågorna. 

Sammanfattning av ärendet 

Märtha Dahlberg (S) önskar en presentation om hur kommunen jobbar med att 
implementera barnkonventionen i kommunen, som blir till lag från och med den 1 januari 
2020. Kommundirektören tar med sig önskemålet. 
 
Märtha Dahlberg (S) har också en fråga om lågt vattenstånd i Yngern. Chefen för gata/park 
svarar på frågan. Regleringen är strypt så långt det går för att bibehålla den föreskrivna 
vattenföringen i ån. Vattenståndet ligger idag ca 20 cm under överfallshöjden vilket borde 
innebära en höjd på ca 38.15. Vattendomen medger reglering av ytvattennivån mellan 37.80 
m. och 38.50 m. Höjden på överfallsregleringen är satt till cirka 38.35 m. 

 
Mats Claesson (SD) har frågor gällande: 

1. längden på föredragningslistan, att det är många ärenden att läsa in sig på under en 
vecka. Kommundirektören svarar att det inte finns någon gräns för hur många 
ärenden som kan komma upp på sammanträdet.  

2. Politiska sekreterare. Mats Clesson (SD) har skrivit förslag på motion till samtliga 
gruppledare gällande politiska sekreterare. 

3. Centrum – Mats Claesson (SD) hade frågor om det pågående centrumbygget. Svar 
på frågorna fick han under informationspunkten om Centrum. 

 
 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
 
 


