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Tid och plats Tisdagen den 17 september 2019 kl.13.30-18.00 i konferenssal Yngern, 
Nykvarns kommunhus.                                                                                           
Ajourneringar kl.14.15-14.30, 14.55-15.10, 15.55-16.15 och 17.05-17.15. 
 

Beslutande  

Ledamöter Bob Wållberg (NP), ordförande 
Johan Hägglöf (M), 1:e vice ordförande, jäv § 137 
Märtha Dahlberg (S), 2:e vice ordförande 
Jan Brolund (NP) 
Britt-Marie Ellis Nygren (M) 
Mats Claesson (SD) 
Maria Salberg (S)  
Kerstin Eriksson (C) 
Patrik Grenfeldt (MP) 

  
Ersättare Effe Östman, ersätter Johan Hägglöf § 137 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Effe Östman (M), jäv § 136 
Lillemor Garbenius-Källström (S) 
Anna-Lena Berg (NP) §§ 122-137 
Anne-Marie Falk (L) 

  
Tjänstemän Frida Nilsson, kommundirektör 

Björn Bergérus, nämndsekreterare 
Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret §§ 122-132 
Percy Carlsbrand, ekonomichef §§ 122-135 
Liselotte Palmborg, kultur- och fritidschef § 122 
Eva Thelander, digital kommunikatör §§ 122-132 
Sari Kyhälä, §§ 133-148 
Sofia Forsberg, samhällsplanerare §§ 133-140 
Anders Jonsson, senior planarkitekt §§ 133-140 

Övriga Peter Ohlsson (M) §§ 122-137 
  
Justering  

Justerare Märtha Dahlberg (S) 
  
Tid och plats för justering Torsdagen den 19 september kl 13.00 i kommunhuset 
  
Justerade paragrafer 122-148. 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Björn Bergérus 
 
Ordförande 

 

 Bob Wållberg (NP) 

 
Justerare 

 

 Märtha Dahlberg (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunstyrelsen  

    

Sammanträdesdatum  2019-09-17  

    

Paragrafnummer  122-148  

    

Datum då anslaget sätts upp  2019-09-20  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2019-09-20--2019-10-11  

    

Datum då anslaget tas ned  2019-10-14  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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§ 122 

Mötets öppnande, val av justerare och justeringsdatum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll torsdagen den 19 
september 2019 kl.13.00 i kommunhuset. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Bob Wållberg gratulerar med present och blombukett VM-guldmedaljören i 
bågskytte tillika Nykvarnsbon, Kaarina Saviluto, för hennes idrottsbragd. 
 
Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat.  
 
Märtha Dahlberg (S) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker 
torsdagen den 19 september kl.13.00 i kommunhuset. 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 123 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen med följande förändringar. 

Tillägg till dagordningen 

Punkt 11 Ramförstärkning kommunikationsavdelningen – i enlighet med den digitalt utsända 
och tillgängliggjorda ärendelistan. 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 124 

Kommundirektören informerar 

Dnr KS/2019:3 
Föredragande: Frida Nilsson, kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nytt kommunhus/nya kontor för den centrala förvaltningen 
Exakt tidplan för det nya kommunhuset är inte klar. 
 
Delårsbokslut  
Delårsbokslutet kommer i oktober. Preliminära siffror ser positiva ut. 
 
Ledarutveckling 
En heldag och tre halvdagar är planerade till hösten för arbete med gemensam ledarskapsprofil för 
chefer inom kommunen. 
 
Detaljbudgetarbetet 
Nya bilagor är sammanställda till stöd för detaljbudgetarbetet; behandlar bland annat lokaler, 
upphandling, digitalisering och konkurrensprövning. 
 
Fastighets- och lokalfrågor  
Roller och processer kring fastighetsfrågor och fastighets- och lokalstrategi ses över. Mer information 
kommer i oktober. 
 
Tjänstekatalog 
En tjänstekatalog över vad förvaltningen gör är framtagen som chefsstöd och för att kunna se att vi gör 
och fokuserar på rätt saker. 
 
Rekryteringar 
En tillförordnad vård- och omsorgschef har tillträtt fram tills nyrekrytering under hösten som nu 
förbereds med hjälp av extern part. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 125 

Information: Ekonomisk uppföljning 

Dnr KS/2019:7 
Föredragande: Percy Carlsbrand 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljningen efter åtta månader utgör även kommunens lagstadgade obligatoriska delårsrapport. 

 

Prognos för helårets utfall är ett resultat enligt balanskravet om 6,9 mkr. Avvikelsen mot 

driftredovisningens budgeterade resultat är ett budgetunderskott om 21,2 mkr. Utöver detta resultat 

görs en bedömning att kommunen kommer att göra markförsäljningar under året som genererar ca 8,5 

mkr i form av realisationsvinster, vilket ger en resultatprognos inklusive realisationsvinster om +15,4 

mkr. 

 

Av kommunens fyra finansiella mål bedöms endast det om skattefinansieringsgraden av investeringar 

uppnås.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 126 

Information: Centrum 

Dnr KS/2010:229 
Föredragande: Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden sammanfattar ärendet. En dialog förs med nuvarande exploatör kring gällande 
villkor. Bygglov krävs från Bygg- och miljönämnden, vilket beviljas i laga ordning utifrån 
gällande detaljplan. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 127 

Information: Byggnation av vattentorn 

Dnr KS/2015:311 
Föredragande: Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden sammanfattar ärendet. Tidplan och budget hålls för den pågående byggnationen 
av vattentornet. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 128 

Sammanträdesplan för 2020 och uppdrag till nämnderna att synkronisera sina 

sammanträdesplaner med kommunstyrelsen 

Dnr KS/2019:297 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer sammansträdesplan för kommunstyrelsen samt för kommunstyrelsens 

arbetsutskott för 2020 enligt Förslag till sammanträdesplan 2020. 

2. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesplan för 

kommunfullmäktige samt för kommunfullmäktiges presidium för 2020 enligt  

Förslag till sammanträdesplan 2020. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till nämnderna att fastställa sina sammanträdesplaner för 

2020 senast den 14 november 2019 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesplan med sina 

nämndsammanträden veckan före stopptid till kommunstyrelsen så att ärenden kan gå vidare för 

beslut inom fastslagen tid.  

4. Förslag till nämndernas sammanträdesplaner för 2020 ska återredovisas till kommunstyrelsen senast på 

kommunstyrelsesammanträdet i december 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesplan för år 2020 behöver fastställas i god tid för att synkroniseras med nämnder 
och övriga sammanträden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktige, C-samverkansgrupp 
samt kommunfullmäktiges presidium. I förslaget har bland annat arbetet med budget, 
delårsbokslut, bokslut beaktats samt kommunallagens krav på överlämning av årsredovisning till 
fullmäktige och revisorer senast den 15 april. Sammanträdesplanen har lagts jämnare över året så 
att det blir kortare uppehåll över jul och sommar. Det har lagts in en vecka extra mellan KS och 
KF i april med hänsyn till revisorernas yttrande över årsredovisningen. 
 
Nämndernas sammanträdesplaner behöver synkroniseras med kommunstyrelsens för att 
ärenden ska gå vidare för beslut inom fastslagen tid. Nämndernas sammanträden behöver vara 
veckan före stopptid för kommunstyrelsen för att till exempel remisser ska gå vidare för beslut 
inom angiven tid. Det kan fordras omedelbar justering och skyndsam expediering för att 
ärenden från nämnderna ska gå vidare till kommunstyrelsen genom beredningsprocessen.  
 
Stopptid för ärenden till kommunstyrelsen är fyra veckor innan kommunstyrelsens 
sammanträde. Om ett ärende ska vidare för beslut i kommunfullmäktige är stopptid sex veckor 
före fullmäktiges sammanträde för korrekt beredning och facklig samverkan utifrån lagens krav.  
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till nämnderna att fastställa 
sina sammanträdesplaner för 2020 senast den 14 november 2019, för att kunna skickas ut till 
kommunstyrelsens arbetsutskott, senast den 15 november. Förslag till nämndernas 
sammanträdesplaner för 2020 ska återredovisas till kommunstyrelsen på 
kommunstyrelsesammanträdet i december 2019. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-06-28 

Förslag till sammanträdesplan 2020 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Kundcenter 
Kommunledningsgruppen 
Nämndsekreterare 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
C-samverkansgrupp  
Nykvarns Kommunkoncern AB (NKK) 
Akten 
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§ 129 

Upphävande av reglemente för styrdokument i Nykvarns kommun och 

antagande av riktlinje för styrdokument 

Dnr KS/2019:350 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. upphäva Reglemente för styrdokument i Nykvarns kommun, samt 
2. anta Riktlinje för styrdokument 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 att anta ett reglemente för styrdokument i Nykvarns 
kommun. Styrdokumentet har visat sig vara svårt att implementera i organisationen på grund av dess 
komplexitet. I syfte att skapa ordning och reda bland kommunens styrande dokument har därför 
kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på en förenklad riktlinje för styrdokument.  
 
I riktlinjen presenteras fem olika dokumenttyper som förvaltningarna ska utgå ifrån när styrdokument 
revideras eller skapas. Vilken beslutsnivå som fattar beslut om dokumenten har också förtydligats. I 
riktlinjen förklaras inte lagstadgade styrdokument på grund av att de är styrda av lag.  
 
Riktlinjen kompletteras av en intern rutin för styrdokument. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige upphäver reglementet för styrdokument i 
Nykvarns kommun och beslutar att anta riktlinjer för styrdokument.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-01  
Förslag till Riktlinje för styrdokument 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Kommunens samtliga nämnder och styrelser 
Akten 
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§ 130 

Kommunstyrelsens riktlinjer för konkurrensprövning 

Dnr KS/2019:402 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer vid konkurrensprövningen i Nykvarns kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktiges beslut om Policy för konkurrensprövning (KF 2019-06-19, §48) anges att 
nämnderna ansvarar för en aktiv konkurrensprövning inom sina respektive ansvarsområden. Plan för 
konkurrensprövning skall årligen rapporteras till kommunfullmäktige där det framgår vilka nya områden 
som skall konkurrensprövas. För att underlätta framtagande av sådan plan och att säkerställa en enhetlig 
process och innehåll har riktlinjer utarbetats. Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra förutsättningarna 
för konkurrensprövning av kommunens verksamheter.  

Ekonomiska konsekvenser 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-26 

Förslag till Riktlinjer vid konkurrensprövning 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), 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 eller Märtha Dahlbergs (S) yrkande om avslag. Kommunstyrelsen beslutar bifalla 
förvaltningens förslag till beslut. 

Reservationer 

Märtha Dahlberg (S) reserverar sig till protokollet till förmån för eget yrkande med motiveringen 
att huvudlinjen för kommunen bör vara att äga och driva i egen regi.  
Maria Sahlberg (S) reserverar sig till protokollet till förmån för Märtha Dahlbergs (S) yrkande. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Ekonomikontoret 

Vård- och Omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Bygg- och Miljönämnden 

Kontorschefer 
Akten  
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§ 131 

Riktlinje för VA-lån 

Dnr KS/2019:397 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinje för VA-lån i Nykvarns 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp tar kommunen ut en anläggningsavgift. När 
förbindelsepunkt har upprättats till fastigheten och fastighetsägaren underrättats om detta ska den 
enskilde debiteras VA-anläggningsavgift.  
Den enskilde kan finansiera och betala VA-anläggningsavgiften exempelvis genom upptagande av 
banklån med pantbrev i fastigheten som säkerhet.  
För fastighetsägare som inte klarar av att betala anläggningsavgiften finns möjlighet för 
kommunen att med stöd av vattentjänstlagen under vissa förutsättningar bevilja lån för att 
finansiera anläggningsavgiften.  

Ekonomiska konsekvenser 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-23 

Förslag till Riktlinje för VA-lån 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 

VA-avdelningen 

Akten 
  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-09-17 
 

Kommunstyrelsen 

15(39) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 132 

Ramförstärkning kommunikationsavdelningen 

Dnr KS/2019:406 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förstärka kommunikationsavdelningens budget med en 20 % 
tjänst som digital kommunikatör. Utökningen finansieras genom att anvisa medel ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Lagen 
genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv. Med digital offentlig service menas 
information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en 
offentlig aktör.  

 
Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på 
WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.  

 
Kommunens externa webbplats www.nykvarn.se omfattas av lagen från och med den 23 
september 2020 och innan dess behöver ett omfattande arbete genomföras med att 
tillgänglighetsanpassa webbplatsen och utbilda alla webbredaktörer så att de följer lagen när de 
publicerar material på webbplatsen.  

 
För att kommunikationsavdelningen ska klara av att säkerställa att webbplatsen uppfyller 
lagkraven från och med den 23 september 2020 behöver vi anställa en digital kommunikatör. 
Kommunikationsavdelningen kan finansiera en 80 % tjänst i befintlig budget och 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-07-16 att rekryteringen kunde påbörjas.  

 
För att underlätta rekryteringen önskar kommunikationsavdelningen utöka tjänsten från 80 % 
till 100 %.  Utökningen innebär en ökad kostnad för kommunikationsavdelningen med 50 tkr i 
2019-års budget och 200 tkr i 2020-års budget. Utökningen finansieras genom att anvisa medel 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär ingen ökad kostnad eller försämrat resultat för kommunen då det är en 
omfördelning inom kommunstyrelsens befintliga driftbudget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), återremiss till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), återremiss till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Britt-Marie Ellis Nygren (M), tillägg om att beslutsmeningen ”Utökningen innebär en ökad 
kostnad för kommunikationsavdelningen med 50 tkr i 2019-års budget och 200 tkr i 2020-års 
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budget” stryks, då den inte är relevant eller riktig. Utökningen innebär en kostnad med 20 % 
lön. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen skall avgöra ärendet idag eller återremittera till 
förvaltningen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.  
 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla Britt-Marie Ellis Nygrens (M) 
tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Ekonomikontoret 
Kommunikationsavdelningen 
Kommunledningskontoret 
Akten 
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§ 133 

Vägtrafikplan för antagande 

Dnr KS/2018:38 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta vägtrafikplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nykvarns kommuns vägtrafikplan är ett verktyg för planering av vägtrafiken i kommunen och 
ska fungera som stöd inför beslut på kort och lång sikt. Planen samråddes under våren 2019 och 
har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter. Planen fokuseras mer mot att bli en 
åtgärdsplan för att lösa befintliga trafikproblem.  
 
Planen är ett komplement till de redan antagna planerna Cykelplan, Gång- och 
tillgänglighetsplan och Kollektivtrafikplan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att besluta om vägtrafikplanen ger inga direkta ekonomiska konsekvenser. Åtgärder i enlighet 
med förslaget medför dock investeringskostnader. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-08-13 

Antagandeversion av vägtrafikplan 2019-07-03 

Redogörelse över inkomna synpunkter 2019-07-03 

Yrkande 

Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), tillägg att i vägtrafikplanen ta bort alla skrivningar som öppnar för 
parkeringsavgifter. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla eller avslå Mats Claessons (SD) 
tilläggsyrkande. Kommunstyrelsens beslutar avslå detsamma. 

Reservation 

Mats Claesson (SD) reserverar sig till protokollet till förmån för eget yrkande. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Akten  
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§ 134 

Detaljplan för Blandaren 2 - Samråd 

Dnr KS/2019:39 

Kommunstyrelsens beslut 

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

samråd 
2. planen inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därför inte 

behöver göras 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförande av bostäder för seniorboende enligt 
Bovierans koncept med vinterträdgård. Planen syftar vidare till att säkerställa tillgängligheten till 
naturområden och motionsspåret norr om planområdet. Ett naturområde med kommunalt 
huvudmannaskap planläggs därför i den västra och östra delen inom planområdet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planarbetet bekostas av Bovieran AB enligt undertecknat plankostnadsavtal. Inför antagande ska 
ett exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören. Flytt av befintliga 
fotbollsplanen samt genomförande och kostnadsfördelning av allmänplats regleras i 
exploateringsavtalet. Ett markanvisningsavtal har upprättats mellan Nykvarns kommun och 
exploatören.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-09 
Plankarta 2019-07-02  
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-07-12  
Undersökning av miljöpåverkan 2019-03-21 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Ekonomichef 

Planenheten 

Akten  
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§ 135 

Detaljplan för Baffeln 2 och 11 - Granskning 

Dnr KS/2015:337 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget och låta förvaltningen ställa ut planhandlingar för 
granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

Planen syftar till att möjliggöra en förtätning av Nykvarns tätort genom att möjliggöra för tre 
flerbostadshus på fastigheterna Baffeln 2 och 11 med sammanlagt cirka 30 lägenheter. 
Detaljplanförslaget innebär en förtätning av Nykvarns tätort och ligger därmed i linje med målen 
för Översiktsplan 2014.Planområdet är beläget ca 400 meter nordväst om Nykvarns centrum. 
Fastigheterna är privatägda. Baffeln 11 är bebyggd med ett enbostadshus och en komplementbyggnad. 
Baffeln 2 är obebyggd. Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen i dess 
lydelse från 2 januari 2015. Besvarande av inkomna synpunkter sker därmed först i samband med 
upprättande av granskningsutlåtande. Förbättringsåtgärder för gatan bekostas av exploatören enligt avtal. 
För att reducera påverkan på omkringliggande fastigheter samt anpassa tillkommande bebyggelsen till den 
befintliga miljön har regleringar införts för byggnadsvolymer, takutformning, takmaterial samt kulörer på 
tak och fasad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören och plankostnadsavtal har tecknats mellan 
kommunen och exploatören. Inför antagande ska exploateringsavtal tecknas mellan kommunen 
och exploatören. 
 
Driftbudget 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-03 
Plankarta 2019-07-03 
Plan- och genomförandebeskrivning reviderad 2019-07-03 
Exploatörens projektfolder 2019-08-07 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Planenheten 
Akten  
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§ 136 

Detaljplan för Berga Ö - Samråd 

Dnr KS/2016:371 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut det framtagna förslaget till detaljplan på 

samråd 
2. detaljplan för Berga Ö inte kan komma att få betydande miljöpåverkan och att en strategisk 

miljöbedömning därmed inte krävs.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheterna i fritidshusområdet Berga Ö används i allt högre grad för permanentboende samtidigt som 
de har enskilda vatten- och avloppsanläggningar som inte bedöms vara anpassade för permanentboende. 
Genom att ansluta bostäderna inom planområdet till kommunalt vatten och avlopp lämpar sig området för 
helårsboende.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planavgift tas ut i samband med bygglov.  

Driftbudget 

Detaljplanen innebär ökade driftkostnader för kommunen då enskilt vatten och avlopp ansluts till det 
kommunala VA-nätet. I övrigt gäller enskilt huvudmannaskap på allmän plats.  

Investeringsbudget 

Detaljplanen innebär belastning av VA-kollektivet för utbyggnation av det kommunala VA-nätet fram till 
respektive fastighetsgräns.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-31  
Plankarta 2019-07-22 
Planbeskrivning 2019-07-26 
Behovsbedömning 2017-05-04 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Jäv 

Effe Östman (M), ersättare, anmäler jäv under § 136. 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Plankoordinator 
Plan- och projektchef 
Akten 
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§ 137 

Detaljplan för Nykvarn 1:11 m. fl. Hökmossbadet / Älgbostad - Granskning 

Dnr KS/2015:437 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplanen och låta förvaltningen ställa ut det 
framtagna planförslaget för granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivning till ett aktivitets- och 
friluftsområde med god tillgänglighet och stora skönhetsvärden samt möjliggöra utbyggnad av 
bostäder vid Karlslundsvägen - Älgbostad. Intäkter från markförsäljning för bostadsändamål 
innebär finansieringsmöjligheter för upprustning och utveckling av aktivitetsområdet vid 
hökmossbadet; i förslaget föreslås såväl bollplaner, lekanläggningar som natursköna 
vistelseplatser. Investering kan även göras för att förse Karlslundsvägen med avskild gång- och 
cykelväg i Hökmossvägens förlängning ut mot Jägarskogen för att på så vis höja tillgängligheten 
till naturreservatet. 
 
Bebyggelseförslaget har inte ändrats sedan samrådsförslag, däremot har markplaneringen 
ändrats i plankartan för att nå en högre grad av rationell drift av allmänna ytor. Mark- och 
vattenområden, där kommunen avser upphäva strandskydd, har reducerats i jämförelse med 
samrådsförslag. 

Ekonomiska konsekvenser 

Planarbetet bekostas av AB Nykvarnsbostäder genom ett plankostnadsavtal. Genomförandet av 
allmän platsmark Park, Gata och GC väg bekostas av kommunen.  Kommunen ansvarar för 
genomförandet av dagvattenanläggningar på allmän platsmark.  
 
Genomförande av förlängning gång- och cykelväg längs Karlslundsvägen kräver efter planens 
laga kraft vinnande förhandling av markinlösen från ett mindre antal enskilda fastighetsägare; yta 
som berörs är ca 6000 kvm.   

Driftbudget 

Genomförande av detaljplanen innebär en ökning av kommunens driftbudget för underhåll av 
tillkommande anläggningar på badplats, parkskötsel och gator + GC. Uppskattad tillkommande 
kostnad är 300 000 - 400 000 kr/år. Fler invånare innebär även att kommunens skatteintäkter 
kommer att öka.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-06-17 
Plankarta 2019-06-17 
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-06-17 
Samrådsredogörelse, 2019-06-17  
Miljökonsekvensbeskrivning 2017-10-13 
Gestaltningsprogram 2017-10-10 
Illustration 2017-10-10 
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Yrkande 

Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Effe Östman (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), återremiss till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), återremiss till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Synpunkt 

Anne-Marie Falk (L) lämnar in synpunkt om att fastigheten Älgbostad inte bör bebyggas, att det 
planeras som friluftsområde, att huvudbyggnaden på fastigheten blir ett hus för föreningarna i 
Nykvarn och att en skolträdgård inrättas - bilaga 1. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen skall avgöra ärendet idag eller återremittera till 
förvaltningen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet skall avgöras idag.  
 
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 

Jäv 

Johan Hägglöf (M) anmäler jäv under § 137. Effe Östman (M) ersätter Johan Hägglöf (M) under 
§ 137. 

Reservation 

Kerstin Eriksson (C) reserverar sig till protokollet med motiveringen att det är av största vikt att 
området runt Älgbostad bevaras utan bostadsbyggnation; att det fortsätts användas som natur- 
och rekreationsområde – bilaga 2.  
Patrik Grenfeldt (MP) reserverar sig till protokollet till förmån för eget yrkande. 
Mats Claesson (SD) reserverar sig till protokollet till förmån för eget yrkande. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Ekonomichef 

Planenheten 

Akten 
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§ 138 

Detaljplan för Stensättra 2:1 m. fl. - Antagande 

Dnr KS/2016:370 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Stensättra 2:1 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Stensättra till 
permanentboende. Fritidshusen används allt mer som permanentboenden fast fastigheterna har 
enskilda vatten- och avloppsanläggningar; de bedöms inte vara anpassade till detta. Genom att 
ansluta bostäderna till kommunalt vatten och avlopp samt utöka byggrätterna kommer området 
lämpa sig för helårsboende.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planavgift ska tas ut i samband med bygglov. 
 
Driftbudget 

Detaljplanen innebär ökade driftkostnader för kommunen då enskilt vatten och avlopp ansluts till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. I övrigt gäller enskilt huvudmannaskap på allmän plats.  
 
Investeringsbudget 

Detaljplanen innebär belastning av VA-kollektivet för utbyggnation av det kommunala VA-nätet fram till 
respektive fastighetsgräns.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-01 
Plankarta, reviderad 2019-06-27 
Planbeskrivning 2019-06-27 
Granskningsutlåtande 2019-06-19 
 
Yrkande 
Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Plan- och projektchef 

Plankoordinator 

Akten 
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§ 139 

Detaljplan för del av Ströpsta 3:312 m. fl. - Avskrivning 

Dnr KS/2012:96 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta planarbetet och avskriva detaljplan för del av Ströpsta 
3:312 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

2012-03-27 kom Nykvarnsbostäder in med planbesked för ett nytt kontor på fastigheten Ströpsta 3:312. 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2012-06-04 (Protokoll § 127) att ge uppdrag till 
samhällsbyggnadsavdelning att starta planarbete. Nykvarnsbostäder har idag inga planer att gå vidare med 
arbetet med detaljplanen och har därmed inge att erinra mot att ärendet avskrivs.  
 
Ekonomiska konsekvenser  

Avskrivning av detaljplan har inga ekonomiska konsekvenser för Nykvarns kommun.  
 
Beslutsunderlag  

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-01  
Kommunstyrelse beslut om planuppdrag 2012-06-04 (§ 127)  
Godkännande om avskrivning 2019-04-03  

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Plan- och projektchef  
Plankoordinator 
Akten 
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§ 140 

Ny översiktsplan för Nykvarns kommun 

Dnr KS/2019:310 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
en ny kommuntäckande översiktsplan  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens genomgång av gällande översiktsplan (ÖP) har visat att planen är inaktuell i så pass många 
delar att den föreslås inaktualitetsförklaras. 

Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget finns ingen fastställd budget för framtagande av ny ÖP. Det lär under arbetets gång tillkomma 
kostnader för exempelvis utredningar, programvara, kartor, workshopmaterial och tryck.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-22  
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2014, 2019-08-22 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Nykvarns kommun, dat. 2019-02-19 
Länsstyrelsens granskningsyttrande över utställningsförslag mars 2014, dat.2014-04-29 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Bob Wållberg (NP), tillägg att ta bort första beslutsmeningen ”inaktualitetsförklara Översiktsplan 2014, 

samt”, då nuvarande översiktsplanen gäller tills en ny är antagen. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Samhällsplaneraren 
Plan- och projektchef 
Samhällsbyggnadschef 
Akten 
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§ 141 

Svar på remiss av förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om 

avgifter 2020 

Dnr KS/2019:325 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förslaget till remissyttrande över Transportstyrelsens förslag 
till justering av föreskrifter om avgifter.  

Sammanfattning av ärendet 

Transportstyrelsens föreslår en revidering av avgifterna i föreskrifterna (TSFS 2016:105) i syfte att uppnå 
självkostnadstäckning. Inom järnvägsområdet, som Nykvarns kommun som järnvägsägare i första hand 
berörs av, föreslår Transportstyrelsen flera tillfälliga sänkningar av avgifter eftersom Transportsstyrelsen 
tidigare har haft för höga avgifter jämfört med deras kostnader. Nykvarns kommun är positiv till de 
sänkningar av avgifterna som Transportstyrelsen föreslår och ställer sig därför bakom förslaget.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kommer Transportstyrelsen anta förslaget så innebär detta att Nykvarns kommun som 
järnvägsinfrastrukturägare kommer att få en sänkt årlig avgift från 21000 kr till 10000 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 
Remiss, Förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2020 

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  

Transportstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef 
Akten 
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§ 142 

Södertörns utvecklingsprogram 2035 

Dnr KS/2019:312 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörns utvecklingsprogram 2035.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen behöver ta ställning till Södertörns utvecklingsprogram (SUP) 2035. Förslaget till nytt 
utvecklingsprogram för mandatperioden 2019-2022 har godkänts av Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté och ledningsgrupp. Förslaget överlämnas till respektive kommunstyrelse för beslut.  
 
Syftet med utvecklingsprogrammet är en stärkt infrastruktur och effektiv samordning som stödjer en 
framgångsrik och hållbar utveckling genom tillgänglighet till arbete, utbildning och näringsliv. 
 
Södertörnssamarbetet utgår ifrån fyra prioriterade fokusområden; i de regionala utvecklingsfrågorna ingår 
infrastruktur, utbildning och näringsliv och det interna samarbetet funktionell samordning. Hållbar 
utveckling ska genomsyra samtliga fokusområden.   
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörns utvecklingsprogram 2035. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga nya kostnader för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-13 
SUP 2035, Södertörns utvecklingsprogram   

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  

Södertörnskommunerna 
Akten 
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§ 143 

Svar på remiss avseende rekommendation regionala principer för 

återvinningscentraler i Sthlms län ÅVC  

Dnr KS/2019:129 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom de tre regionala principerna för samverkan kring 
återvinningscentraler i Stockholms län.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen behöver ta ställning till regionala principer för samverkan kring kommunernas 
återvinningscentraler (ÅVC) i Stockholms län. Principerna är framtagna av Storsthlms kansli med stöd av 
Sweco och i dialog med ÅVC-ansvariga på kommunerna och de kommunala avfallsbolagen. Principerna 
är:  

1. Invånarna i Stockholms län ska ha möjlighet att nyttja återvinningscentraler (ÅVC) oberoende av 
kommungränser. Fri rörlighet ska råda. 

2. Ekonomisk utjämning ska ske mellan de ÅVC-ansvariga organen, så att kostnader för 
privatpersoners besök på återvinningscentraler belastar avfallskollektiven på ett rättvisande sätt.  

3. ÅVC-organen bör, med bibehållen identitet i sina respektive varumärken, sträva efter att på sikt 
utforma informationsskyltar, benämningar med mera. på ett enhetligt sätt.  

Ett politiskt ställningstagande kring principerna är en förutsättning för det fortsatta arbetet med ett 
praktiskt genomförande av system som ger fri rörlighet för medborgare mellan kommungränserna i 
Stockholms län. Nästa led i det fortsatta arbetet är att bilda en styrgrupp och arbetsgrupp för att ta fram ett 
förslag på gemensam systemlösning.  

Medborgare i Nykvarns kommun lämnar sitt avfall till entreprenören Telge Återvinning i Södertälje. Det 
finns ingen ÅVC i Nykvarns kommun. Kommunstyrelsen i Södertälje kommun beslutade den 19 juni 2019 
att ställa sig bakom de föreslagna principerna. 

Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget då fri rörlighet ökar tillgängligheten, vilket i sin tur kan 
minska miljöpåverkan. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom de regionala 
principerna.  
 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna kommer att utredas och redovisas i förslaget till 
samverkansöverenskommelse enligt tidplan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – regionala principer återvinningscentraler i Stockholms län 2019-06-19  
Remiss, Rekommendation Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län (samverkan 
ÅVC, S/18/0197-9) 
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Yrkande 

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

Storsthlm 
Akten 
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§ 144 

Svar på remiss, Rekommendation, Överenskommelse om fördelning av 

kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna 

(S/18/0098-15) 

Dnr KS/2019:269 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i sitt ställningstagande ställa sig bakom Rekommendation, 
Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och 
kommunerna i Stockholms län. 

Sammanfattning av ärendet 

Storshtlm rekommenderar att en överenskommelse ingås gällande fördelning av kostnadsansvar för 
hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen 
är att tydliggöra ansvaret för hjälpmedel så det blir så samstämmigt som möjligt i olika särskilda 
boendeformer, samt för att effektivisera processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom 
hjälpmedelsområdet. 
Med hänsyn till att frågan tidigare har reglerats i tre överenskommelser, görs bedömningen att 
ansvarsfördelningen bör bli tydligare genom att den regleras i en överenskommelse mellan parterna, det 
vill säga Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Därför föreslår Vård- och 
omsorgsnämnden kommunstyrelsen, att i sitt ställningstagande, ställa sig bakom rekommendationen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den föreslagna förändringen innebär en kostnadsökning med maximalt 600 000 kronor per år, för 
samtliga kommuner i Stockholms län. Detta bedöms ligga inom vad som kan definieras som 
kostnadsneutralt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-08-13  
Rekommendationn, Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län, 2019-05-09 
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2019-06-10, § 44  
Tjänsteskrivelse Vård- och omsorgsnämnden 2019-05-13 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Storsthlm 
Akten 
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§ 145 

Svar på medborgarförslag, Att placera kommunens symbol med vattenhjul 

och sländan vid rondellen väg 509 och Centrumvägen 

Dnr KS/2017:218 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget . 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag: Vid korsningen väg 509 och Centrumvägen finns en rondell. Den är bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt men enligt min mening inte komplett. Det har visat sig att flera trafikanter inte ser 
rondellen utan kör upp på den och ibland rakt över. Det är en trafikfara samt orsakar skador på bilar och 
på rondellen. En tydlig markering av rondellen måste göras. Mitt förslag är att man på den placerar 
kommunens symbol med vattenhjul och slända, väl synligt från båda håll från väg 509 och dessutom 
belyst. 
 
Utformning och omfattning enligt något av dessa alternativ: 

1. Bild med kommunens symbol 
2. Ett vattenhjul och slända i plåt och smide. 
3. Enligt alternativ 2 men dessutom med vatten som driver vattenhjulet. Vatten från en tank som 

pumpas upp så att hjulet drivs runt. Vattenhjulet bör vara igång vid högtrafik. 
 
I alla alternativen är färg- och ljussättning viktig. Med något av dessa förslag får man en större 
trafiksäkerhet men också en vacker anvisning om var huvudinfarten finns till ”vackra och vilda” Nykvarn. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-07 
Medborgarförslag daterat 2017-05-02 

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. 
 
Märtha Dahlberg (S), avstår från att delta i beslutet med motveringen att hon avstår från beslut 
om medborgarförslag tills det förtydligats om och hur förslagsställarnas namn redovisas för 
kommunstyrelsen. 
Maria Salberg (S), avstår från att delta i beslutet. 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Förslagsställare 
Akten  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-09-17 
 

Kommunstyrelsen 

34(39) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 146 

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr KS/2019:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

§F9 Beslut att utse 
egen ersättare 

Kristina Funebrink utses till tillförordnad 
personalchef under perioden190506-190511 

2019-04-30 

§F9 Beslut att utse 
egen ersättare 

Biträdande rektor till rektors arbetsuppgifter, 
Lillhagaskolan, för frånvaro vid sjukdom under 
perioden 190415-190426 

2019-04-10 

§F9 Beslut att utse 
egen ersättare 

Arbetslagledare till rektors arbetsuppgifter, 
Lillhagaskolan, för frånvaro vid sjukdom under 
perioden 190517-190517 

2019-05-14 

§F9 Beslut att utse 
egen ersättare 
 

Daniela Fuciu till tillförordnad 
kommundirektör vid semester under perioden 
190607-190611. KS/2019:18 

2019-06-05 

§A32 
 
 
§A1, B1 
 
 
§F9 
 
 
§A29 
 
 
§C2 
 
 
§F9 
 
 
 
§F9 
 
 
 
§F9 
 
 
 
§F15 
 

Beslut om riktlinje 
 
 
Brådskande beslut 
om upphandling 
 
Beslut att utse 
egen ersättare 
 
Utseende av 
attestant 
 
Omsättning av 
befintlig 
ränteswap 
Beslut att utse 
egen ersättare 
 
 
Beslut att utse 
egen ersättare 
 
 
Beslut att utse 
egen ersättare 
 
 
Beslut om 
avgångsvederlag 

Riktlinje och rutin för att förhindra och hantera 
trakasserier, sexuella trakasserier samt 
repressalier. KS/2019:303 
Fullmakt avseende undertecknande av 
ramavatal till Telge Inköps VD för perioden 
190101-191231. KS/2019:50. 
Kenneth Norberg (v. 30) och Niclas 
Fagerström (v. 31-33) till chefsansvar för 
kansliavdelningen. KS/2019.20 
Digitaliserings- och IT-chef Kenneth Norberg; 
investeringsprojekt kopplade till digitalisering 
och IT från 190601 tills vidare. 
Swapkontrakt om 30 mkr från 190628 med 
bindning till 2024-06-26, som ersättning för 
befintligt som löper ut 210930. KS/2019:30. 
Percy Carlsbrand till tillförordnad 
verksamhetschef för Kultur- och 
fritidskontoret under perioden 190701-190728. 
KS/2019:193. 
Daniela Fuciu (v. 27), Percy Carlsbrand (v. 29-
30), Sofia Elvin (v. 31), Mahria Persson 
Lövkvist (v. 32), Daniela Fuciu (v. 33) till 
tillförordnad kommundirektör. KS/2019:18. 
Sisilya Rhawi (v. 29), Lena Ramdani (v. 30), 
Niclas Fagerström (v. 31), Susanne Stamreus 
(v.32; 190805-190812) till tillförordnad chef för 
kommunledningskontoret. KS/2019:185 
Överenskommelse om upphörande av 
anställning. KS/2019.352. 

2019-05-16 
 
 
2019-06-26 
 
 
2019-06-24 
 
 
2019-06-24 
 
 
2019-06-26 
 
 
2019-06-27 
 
 
 
2019-06-27 
 
 
 
2019-06-27 
 
 
 
2019-06-27 
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§F15 
 
§B1 
 
§B1 
 
§B1 
§F2 
 
 
§A1 
 
 
§F15 
 
§B1 
 
 
§B1 
 
§B1 
 
§B1 
 
 
§F9 
 
§B1 
 
§B1 
 
§B1 
 
§B1 
 
§F9 
 
 
§B1 
 
 
§B1 
 
§B1 
 
§B1 

Beslut om 
avgångsvederlag 
Tilldelningsbeslut  
 
Tilldelningsbeslut  
 
Tilldelningsbeslut  
Tecknande av 
kollektivavtal 
 
Beslut om 
brådskande 
ärende 
Beslut om 
avgångsvederlag 
Tilldelningsbeslut 
 
 
Beslut om 
fullmakt 
Beslut om 
upphandling 
Tilldelningsbeslut 
 
 
Beslut att utse 
egen ersättare 
Tilldelningsbeslut 
 
Tilldelningsbeslut 
 
Tilldelningsbeslut 
 
Tilldelningsbeslut 
 
Beslut att utse 
egen ersättare 
 
Tilldelningsbeslut 
 
 
Tilldelningsbeslut 
 
Tilldelningsbeslut 
 
Tilldelningsbeslut 

Överenskommelse om upphörande av 
anställning. KS/2019:414. 
Direktupphandling ledarutveckling. 
KS/2019:354. 
Direktupphandling ledningsgruppsutveckling, 
Kommunledningskontoret. KS/2019:353. 
Direktupphandling föreläsning. KS/2019:355. 
Lokalt kollektivavtal om lön, allmänna 
anställningsvillkor m m LOK 19 
Vårdförbundet. KS/2019:415. 
Svar på remiss gällande handlingsplan enligt lag 
om skydd mot olyckor. KS/2019:261 
 
Överenskommelse om upphörande av 
anställning. KS/2019:427. 
Tilldelning avseende förnyad konkurrens 
finansiell fordonsleasing TI 2019-1099. 
KS/2019:329. 
Huddinge kommun ges fullmakt; Upphandling 
Öppenvård. KS/2019:316. 
Överlåtelse avtal Visolit Sweden AB 
(elevdatorer). KS/2018:182. 
Konferensanläggningar, dag- och 
dygnskonferenser. TI 2019-1056. 
KS/2019:374. 
Utseende av tillförordnad kanslichef v. 30-33. 
KS/2019:20. 
Upphandling köksutensilier TI 2019-1079. 
KS/2019:433. 
Upphandling skafferiavtal TI 2018-2049. 
KS/2019:434. 
Upphandling trygghetslarm TI 2018-2002. 
KS/2019:435. 
Upphandling flytt och magasineringstjänster 
TI2019-1062. KS/2019:436. 
Susanne Stamreus till tillförordnad 
kommunledningskontorschef v. 39 (190923-
190927). KS/2019:185. 
Upphandling om ny tilldelning flytt och 
magasineringstjänster, TI2019-1062. 
KS/2019:436. 
Upphandling jourbemanning sjuksköterska, TI 
2019-1097. KS/2019:458 
Upphandling småskalig kött- och viltförädling 
TI 2019-1106. KS/2019:459. 
Upphandling färskt bröd, matbröd och 
konditorivaror TI 2019-1098. KS/2019:460. 

2019-08-14 
 
2019-07-21 
 
2019-07-21 
 
2019-07-22 
2019-08-20 
 
 
2019-08-23 
 
 
2019-08-27 
 
2019-06-12 
 
 
2019-06-03 
 
2019-06-03 
 
2019-06-18 
 
 
2019-06-24 
 
2019-06-27 och 
2019-07-12 
2019-06-27 
 
2019-07-01 och 
2019-07-03 
2019-08-29 
 
2019-08-29 
 
 
2019-09-10 
 
 
2019-09-11 
 
2019-09-11 
 
2019-09-11 

 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 147 

Inkomna protokoll och skrivelser 

Dnr KS/2019:6 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll och skrivelser av intresse för kommunstyrelsen som inkommit sedan föregående 
sammanträde har cirkulerat under mötet. 
 

1. Information om justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn och 
anvisningsandelar för 2020 från Länsstyrelsen Stockholm. Inkom 2019-06-04. 

2. Rapport från Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndaren för kännedom till 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen. Inkom 2019-06-04. 
KS/2019:323. 

3. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:21V gällande enkäter. Inkom 2019-06-12.  
4. Meddelande om justering samt protokoll från Södertörns brandförsvarsförbunds 

direktionssammanträde 2019-06-05, §§ 42-51.Inkom 2019-06-07. 
5. Protokoll från SYVAB:s årsstämma 2019-06-13, §§ 1-15. Inkom 2019-06-17. 

KS/2019:302. 
6. Protokoll från AB Vårljus årsstämma 2019-05-08, §§ 1-13. Inkom 2019-06-19. 

KS/2019:66. 
7. Meddelande från SKL:s styrelse (7/2019) om Förbundsavgiften år 2020 till Sveriges 

Kommuner och Landsting. Inkom 2019-06-19. 
8. Meddelande från SKL:s styrelse (9/2019) om Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019. 
Inkom 2019-06-20. 

9. Protokoll från Region Stockholms sammanträde 2019-06-13, § 66 gällande Prioriteringar 
i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021-2027. Inkom 2019-06-24. 
KS/2019:214. 

10. Information om Motioner till SKL:s kongress 27-28 november; om sista datum för 
inlämning (190926). Inkom 2019-06-25. 

11. Protokollsutdrag från Huddinge kommuns fullmäktigesammanträde 2019-06-10, § 21 
gällande Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarförbund avseende 
verksamhetsåret 2018 – Prövning av ansvarsfrihet. Inkom 2019-06-26. KS/2019:178. 

12. Brev från Samordningsförbundet i Södertälje gällande finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (FINSAM-lagen). Inkom 2019-06-28. 

13. Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2019-07-02, 
§§ 52-54. Inkom 2019-07-04. 

14. Meddelande från SKL: Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL – 
utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, 1 
augusti 2019. Inkom 2019-08-05. 

15. Information om justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn och 
anvisningsandelar för 2020 från Länsstyrelsen Stockholm. Inkom 2019-08-13. 

16. Protokoll från Bygg- och miljönämnden, 2017-10-05, § 69 med tillhörande handlingar 
gällande Plan för revidering av styrdokument.  
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17. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:23V om Statsbidrag för kostnader vid 2019 års omval 
i Falu kommun – påminnelse om att skicka in begäran. Inkom 2019-08-30. 

18. Protokoll från Utbildningsnämnden, 2019-09-03, §§ 71-80. Inkom 2019-09-04. 
19. Protokollsutdrag från Haninge kommuns kommunstyrelsesammanträde 2019-08-26 § 

162 om Södertörns utvecklingsprogram 2035. Inkom 2019-09-05. KS/2019:312. 
20. Protokoll nr 5 från AB Nykvarnsbostäders styrelsemöte, 2019-08-28, §§ 1-9. Inkom 

2019-09-09. KS/2019:8 
21. Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens Sociala utskotts sammanträde 2019-09-02, 

§§ 44-49 (§§ 45-49 utelämnade med anledning av sekretess). Inkom 2019-09-10.  
22. Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-02 §§ 46-54. Inkom 

2019-09-10. 
23. Protokollsutdrag från Botkyrka kommunstyrelsesammanträde 2019-09-02 § 146 med 

Yttrande över Södertörns utvecklingsprogram 2035. Inkom 2019-09-12. KS/2019:312. 
24. Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:24V om utbetalning av statsbidrag för omvalet i 

Falun, Valmyndigheten söker deltagare till referensgrupp samt Kontaktinformation till 
Valmyndigheten för kommuners webbplatser. Inkom 2019-09-12. 

25. Protokollsutdrag från Nynäshamns kommuns kommunstyrelsesammanträde 2019-09-05 
§ 218 om Södertörns utvecklingsprogram 2035. 
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§ 148 

Övrigt 

Dnr KS/2019:2 

Kommunstyrelsens beslut 

Ordföranden avslutar mötet, då inga övriga frågor anmälts. 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor anmäldes. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
 
 


