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Tid och plats Tisdagen den 4 juni 2019 kl.13.30-18.05 i konferenssal Yngern, Nykvarns 
kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl.14.50-15.15, 15.30-15.50, 16.40-17.05 
 

Beslutande  

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

  
Övriga närvarande  

Ersättare Effe Östman (M) 
Lillemor Garbenius-Källström (S) 
Patrick Claesson (SD)  
Anna-Lena Berg (NP)  
Anne-Marie Falk (L) 

  
Tjänstemän Frida Nilsson, kommundirektör 

Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef 
Susanna Eriksson, miljöchef §§ 94-100 
Sofia Forsberg, samhällsplanerare §§ 111 
Martin Mansell, planchef §§ 113-120 
Percy Carlsbrand, ekonomichef §§ 94-111 
Susanne Englund , utbildningschef §§ 94-102  
Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef §§ 94-110 
Daniela Fuciu, chef för kommunledningskontoret §§ 94-112 
Susanne Stamreus, kommunikationschef §§ 94-96 
Sari Kyhälä, kommunikatör/projektledare §§ 94-101 
Eva Thelander, kommunikatör §§ 102-112 

  
Justering  

Justerare Maria Salberg (S) 
  
Tid och plats för justering Tisdagen den 11 juni kl 15.00 
  
Justerade paragrafer 94-121 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Maria Frykegård närvarande vid justeringen 
 
Ordförande 

 

 Bob Wållberg (NP) 
 
Justerare 

 

 Maria Salberg (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunstyrelsen  

    

Sammanträdesdatum  2019-06-04  

    

Paragrafnummer  94-121  

    

Datum då anslaget sätts upp  2019-06-12  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2019-06-12--2019-07-03  

    

Datum då anslaget tas ned  2019-07-04  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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Innehållsförteckning 
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§ 94 

Mötets öppnande samt val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Maria Salberg (S) att justera dagens protokoll den 11 juni 2019 
kl.15.00  kommunkansliet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 
 
Maria Salberg (S) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering kommer 
att ske den 11 juni 2019 kl.15.00 kommunkansliet. 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 95 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna dagordningen med följande förändring. 
 

Tillägg till dagordningen 

Revidering av kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, 81 gällande kommunstyrelsens 
delegationsordning. 
 

Övrig fråga 

Johan Hägglöf (M) ställer frågan om hur många rum som nyttjas respektive hyrs ut på 
flyktingboendet efter Alcro. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 96 

Kommundirektören informerar 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsgruppens arbete 
Frida Nilsson, kommundirektör, informerar om kommunledningsgruppens arbete med att 
skapa ett bra team med gemensamma uppdrag och mål. Arbetet att ta fram en målkarta för 
kommunledningsgruppen pågår i syfte att identifiera önskvärda tillstånd, både process och 
resultatmål. Målkartan beskriver syftet med kommunledningsgruppen, vilket är att 
strategiskt leda kommunorganisationen.  
Frida informerar dessutom om att det är viktigt med en fungerande process för 
lokalanskaffning, byggprojekt, Re-investeringar och hur investeringsredovisingen sker av 
bland annat verksamhetslokaler och byggprojekt. Hon avslutar sin redovisning med att det 
är viktigt med en modern IT-miljö för att effektivisera våra arbetssätt, ekonomi i balans 
som är sammankopplat med arbetet med mål och uppföljning, samt modern 
dokumenthantering för att minska risken för informationssäkerhetsbrott och kunna arbeta 
mer flexibelt.  
 
Nykvarn i media 
Susanne Stamreus, kommunikationschef visade en mediebevakningsrapport från en vecka 
tillbaka. Artiklarna som publicerats i media rörde främst skolans neddragna budget. 
Kontentan av presentationen visar att man genom att vara proaktiv gentemot media, kan 
förändra mediebilden och således Nykvarns varumärke. Guldkorn i alla verksamheter 
behövs för att skapa en positiv bild. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 97 

Information: Ekonomisk uppföljning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljningen efter fyra månader visar, med undantag för Vård- och omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden, på en förbrukning kring, eller strax under, riktpunkten 33 % . 
Redovisningen för april är inte fullt ut korrigerad med periodiseringar varför det mot ramanslag 
avräknade resultatet inte är helt rättvisande. De av vård- och omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden beslutade åtgärdsprogrammen har ännu inte gett full effekt men en bedömning 
är att de kommer att ge ett förbättrat utfall av årsresultatet jämfört med vad som prognostiserats i 
marsuppföljningen. Ekonomikontorets bedömning är att övriga verksamheters resultat mot budget i 
stort överensstämmer med den prognos som gjordes per den sista mars. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 98 

Information: Centrum 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om Nykvarns nya centrum. 
Fastighetsägaren Slättö har tidigare i vår 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. Bygglovet innehåller några smärre avsteg jämfört med gällande 
detaljplan, men alla dessa bedöms kunna hanteras som smärre avvikelser av Bygg- och 
miljönämnden, förutom hantering av antalet parkeringsplatser. Eftersom det inlämnade 
bygglovet innehåller fler lägenheter än som tidigare varit känt, blir hanteringen av det större 
antalet parkeringsplatser en utmaning. Kommundirektör Frida Nilsson, 
Samhällsbyggnadschef Bengt Andersson och Mark- och Exploateringschefen Stefan 
Skölden har träffat representanter från Slättö och diskuterat frågan om parkering. De 
kommer att omarbeta sitt förslag till parkering avseende det nu inlämnade bygglovet. Det 
innebär att ärendet inte kommer att hanteras på Bygg- och miljönämndens möte i juni 2019. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 99 

Information: Byggnation av vattentorn 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade kort om det av kommunfullmäktige 
beslutade projektet med byggnation av vattentorn. Projektet tappade inledningsvis cirka två 
månader, men har sedan hösten 2018 fungerat enligt tänkt tidplan. Det innebär att projektet 
kommer vara klart under våren 2020. Förseningarna innebar vissa ökade kostnader jämfört 
med budget, men har samtidigt hämtats igen på andra delar i projektet. Det finns därför 
ingen anledning att revidera projektets budget som är på 62,8 Mkr. Samspelet med 
entreprenören PEAB fungerar mycket bra. Just nu är höjden på byggnationen cirka 12 
meter, och det totala tornets höjd blir på drygt 30 meter. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 100 

Information: Miljöprogrammet 

Dnr KS/2016:239 
Föredragande: Susanna Eriksson, miljöchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef, Susanna Eriksson, informerar om arbetet att implementera Vision 2035 i 
Miljöprogrammet. Programmet antogs i december 2018 och ska gälla fram till och med 
2022.  
Miljöenheten har tagit fram Kravspecifikation giftfria lekplatser, -Resepolicy för att minska 
klimatbelastningen, -Naturvårdsprogram, Strategi för långsiktigt skydd av kulturhistoriska 
byggnader och miljö samt Inventering av samtliga kemiska produkter som hanteras i 
kommunen.  
Det pågår också ett arbete att sprida information om kommunens miljöarbete till 
allmänheten genom bland annat aktiviteter såsom Grön Lördag, klädbytardag, 
skördelördag, Earth hour med mera.  
Miljöprogrammets delmål följs upp 1.a kvartalet varje år med en rapport om måluppfyllelse. 
Alla nämnder och styrelser ansvara själva för att följa upp sina mål löpande och lämna 
underlag för sammanställning.  
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 101 

Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Dnr KS/2018:627 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att kommunerna att gemensamt finansiera 
ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  
Vård- och omsorgsnämnden bedömer att det dels saknas ekonomiska förutsättningar att åta nya 
ekonomiska kostnader samt att finansieringen av systemet för kunskapsstyrning istället borde hanteras 
inom den grundavgift som kommunerna erlägger till SKL. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden beräknas till 1,95 kronor per invånare i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-29  
SKL, Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, 2018-12-14  

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till vård- och omsorgskontorets förslag och att medel ska tas 
från kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov.  
Mats Claesson (SD), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsförslag. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsförslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla Märtha Dahlbergs (S) 
bifallsyrkande till vård- och omsorgskontorets bifallsförslag. Kommunstyrelsens beslutar 
avslå detsamma.  
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till avslag, det vill säga kommunstyrelsen beslutar att avslå Rekommendation om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Reservation 

Märtha Dahlberg (S) för Socialdemokraterna reserverar sig till protokollet till förmån för 
sitt bifallsyrkande. 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Kommunstyrelsen  
Vård- och omsorgschef  
Akten 
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§ 102 

Mål- och budgetramar för 2020 med utblick mot 2023 

Dnr KS/2019:216 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att  
1. fastställa skattesatsen 2020 till 19,97 kronor, 

2. godkänna att förvaltningen under 2020 får uppta lån till maximalt 900 mkr för kommunens och 
bolagens behov av upplåning,  

3. godkänna att kommunens internränta för 2020 fastställs till 1,5 %, 

4. fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2020-2022, 

5. godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för 2020-2022, 

6. godkänna balansbudgeten för 2020-2022, 

7. godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för 2020-2022,  

8. godkänna resultat- och balansbudgeten för VA-verksamheten för 2020-2022,  

9. godkänna resultat- och balansbudgeten för renhållningsverksamheten för 2020-2022, samt 

10. godkänna investerings- och exploateringsbudgetarna för 2020-2022.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetprocessen för arbetet med budget/flerårsplan 2020-2022 startade i och med 
majoritetens budgetberedning i januari. Nämnderna har sedan, tillsammans med sina 
respektive kontor, fått konsekvensbeskriva preliminärt framräknade ramar för 2020. 
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar i juni varefter nämnderna arbetar fram 
detaljbudget och effektmål under hösten.  
Behandlingen vid junisammanträdet innebär att kommunfullmäktige debatterar och fastställer de olika 
delarna i budgeten och flerårsplanen. Här ingår de övergripande strategiska målen samt budgetens 
olika ekonomiska sammanställningar inklusive nämndernas ramar.  
Den föreslagna skattesatsen för 2020 är 19:97 kr.  
Resultatbudgeten för 2020 inrymmer en ram för verksamheternas nettokostnader med drygt 632 mkr 
vilket motsvarar driftbudgetramar på ca 637,9 mkr inklusive interna poster.  
Det budgeterade resultatet för 2020 är ca 12,9 mkr vilket motsvarar 2 % av skatter och 
generella statsbidrag. Även för resterande år i planeringsperioden är resultatet budgeterat på 
nivån 2 %. 
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Ekonomiska konsekvenser  

De ekonomiska konsekvenserna av budgetbeslutet framgår av dokumentet ”Budget för 
Nykvarns kommun 2020 med ekonomisk flerårsplan 2021-2022”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-24  
Budget för Nykvarns kommun 2020 – Mål och budgetramar för 2020 med ekonomisk flerårsplan 
2021-2022  
Oppositionspartiernas alternativa budgetförslag 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Märtha 
Dahlbergs (S) bifallsyrkande till Socialdemokraternas förslag till budget. Kommunstyrelsen 
beslutar avslå detsamma.  
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Kerstin 
Erikssons (C) bifallsyrkande till Centerpartiets förslag till budget. Kommunstyrelsen 
beslutar avslå detsamma.  
 
Ordföranden ställer till sist frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
majoritetens förslag till budget. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  

Reservation 

Kerstin Eriksson (C) reserverar sig till protokollet till förmån för Centerpartiets förslag till 
budget. 
 
Märtha Dahlberg (S) reseverar sig till protokollet till förmån för Socialdemokraternas 
förslag till budget.  

Särskilt yttrande 

Anne-Marie Falk (L) inkommer med särskilt yttrande. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige  
Vård- och omsorgsnämnden  
Utbildningsnämnden  
Bygg- och miljönämnden  
Förvaltningsledning  
Ekonomiavdelningen 
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Akten 
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§ 103 

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2019-03-31 

Dnr KS/2019:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2019-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första 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 budgetöverskott med ca 5 053 tkr.  

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-27 

Budgetuppföljning 2019-03-31 Kommunstyrelsen 

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  

Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 104 

Ekonomisk uppföljning för Nykvarns kommun 

Dnr KS/2019:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
budgetuppföljningen per 2019-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året 
med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. 
 
I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på -30,8 mkr. Detta resultat är ca 
43 mkr lägre än resultatet i budgeten för 2019. Verksamheternas nettokostnad beräknas 
medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad 
som budgeterats. 
 
För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive 
realisationsvinster om ca -23,4 mkr vilket är 35,6 mkr mindre än budgeterat. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-28 

Budgetuppföljning 2019-03-31 Nykvarns kommun 

Respektive nämnds budgetuppföljning per 2019-03-31 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), 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.  
 __________________  
 
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Revisionen 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 105 

Handlingsplan för ekonomi i balans vård- och omsorgsnämnden 

Dnr KS/2019:238 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade i samband med redovisningen av bokslut 2018 att samtliga nämnder 
som redovisade ett underskott skulle återkomma till kommunstyrelsen i juni med 
handlingsplaner för en ekonomi i balans. Vid upprättande av detaljbudget för vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2019 konstaterades ett effektiviseringsbehov om ca 16 mkr 
för att nå en nivå i enlighet med tilldelad ram. Vård- och omsorgsnämnden har gjort en 
genomlysning av verksamheten och identifierat möjliga åtgärder och dess ekonomiska 
konsekvenser. Som en följd av att vissa åtgärder innebär avslut av befintliga avtal, start av 
verksamhet i egen regi etcetera blir inte effekten omedelbar. Effekt 2019 bedöms till ca 13,3 
mkr medan ytterligare 3,5 mkr faller ut först 2020. Total effekt när hela åtgärdsprogrammet 
genomförts är 16,8 mkr. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär en bedömd minskning av nämndens kostnader under 2019 med 13,3 mkr 
samt 3,5 mkr 2020 totalt 16,8 mkr vilket när alla åtgärder är genomförda, innebär en 
ekonomi i balans. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-27 

Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan 2019-03-04 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2019-04-08 § 26 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), godkänner informationen men reserverar sig mot handlingsplanen. 
Kerstin Eriksson (C), godkänner informationen men reserverar sig mot handlingsplanen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma. 

Reservation 

Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot handlingsplanen. 
Märtha Dahlberg (S) för Socialdemokraterna reserverar sig mot handlingsplanen. 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 

Vård- och Omsorgsnämnden 

Akten 
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§ 106 

Handlingsplan för ekonomi i balans utbildningsnämnden 

Dnr KS/2019:237 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade i samband med redovisningen av bokslut 2018 att samtliga nämnder 
som redovisade ett underskott skulle återkomma till kommunstyrelsen i juni med 
handlingsplaner för en ekonomi i balans. Vid upprättande av detaljbudget för 
utbildningsnämndens verksamhet 2019 konstaterades ett effektiviseringsbehov om ca 29 
mkr för att nå en nivå i enlighet med tilldelad ram. Utbildningsnämnden har gjort en 
genomlysning av verksamheten och identifierat möjliga åtgärder och dess ekonomiska 
konsekvenser. Som en följd av att vissa åtgärder innebär avslut av befintliga avtal, start av 
verksamhet i egen regi etcetera blir inte effekten omedelbar. Effekt 2019 bedöms till ca 10,5 
- 12 mkr. Resterande del anser utbildningsnämnden avser kostnader relaterade till ökade 
volymer samt utökade, ofinansierade lokaler, Furuborgskolan. Dessa frågor återkommer 
utbildningsnämnden till i årets budgetarbete. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär en bedömd minskning av nämndens kostnader under 2019 med 10 mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

Utbildningsnämndens ”Plan för budget i balans 2019”  

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), godkänner informationen med reservation mot formulering i 
Tjänsteskrivelse gällande informationsärende om ”Handlingsplan för en ekonomi i balans – 
Utbildningsnämnden KS/2019:237 (Bilaga 2) 
Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Ericsson (C), bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma. 

Reservation 

Märtha Dahlberg (S) för Socialdemokraterna reserverar sig mot formulering i Tjänsteskrivelse 
gällande informationsärende om ”Handlingsplan för en ekonomi i balans – Utbildningsnämnden 
KS/2019:237 
 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 

Utbildningsnämnden 

Akten 
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§ 107 

Handlingsplan för ekonomi i balans valnämnden 

Dnr KS/2019:249 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade i samband med redovisningen av bokslut 2018 att samtliga nämnder 
som redovisade ett underskott skulle återkomma till kommunstyrelsen i juni med 
handlingsplaner för en ekonomi i balans. I bifogade handlingar redovisas planerade 
effektiviseringar. 

Ekonomiska konsekvenser 

De planerade åtgärderna innebär en bedömd minskning av nämndens kostnader under 
2019 men ändock ett prognostiserat underskott om 306 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30 

Skrivelse från Valnämndens ordförande och 1:e vice ordförande 2019-04-30 

Tjänsteskrivelse till Valnämnden 2019-04-30 jämte valnämndens prognos 

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. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 

Valnämnden 

Akten 
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§ 108 

Detaljbudget för kommunstyrelsen 2019 

Dnr KS/2019:236 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljbudgeten för kommunstyrelsens 
ansvarsområde och enheternas nettobudgetramar för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

De av kommunfullmäktige i november beslutade budgetramarna har i detaljbudgetarbetet 
fördelats till enheter och verksamheter. Kommunstyrelsen i egenskap av 
verksamhetsansvarigt politiskt organ ska godkänna detaljbudgeten på enhetsnivå för de 
verksamheter styrelsen ansvarar för. 
För kommunstyrelsens del har upprättats en detaljbudget med en nettoram för 
verksamhetens drift på totalt 136 992 tkr. Denna ram har fördelats mellan enheterna som 
framgår av detaljbudgeten. 
Osäkerhetsfaktorer finns bl a kring kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) för beslutade 
nya investeringar.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet i sig får inga ekonomiska konsekvenser då budgeten fördelats utifrån de av 
kommunfullmäktige i november beslutade ramarna.  

Investeringsbudget 

Investeringsbudgeten är fastställd i kommunfullmäktiges budgetbeslut och i de beslut om 
tilläggsbudget som i övrigt tagits, så investeringsbudgeten ingår inte i detta ärende.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-27 

Detaljbudget 2019 med effektmål och arbetsplaner - kommunstyrelsen 

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. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kontors- och enhetschefer kommunstyrelsens verksamheter 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 109 

Omfördelning av budget från kundcenterenheten till biblioteksavdelningen 

Dnr KS/2019:240 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 67 tkr från 
kundcenterenheten/kommunikationsavdelningen/kommunledningskontoret till 
biblioteksavdelningen/kultur- och fritidskontoret från och med budgetåret 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kundcenter och biblioteket delar idag informationsdisk i biblioteket och en del av kostnaderna för 
verksamheten belastar kundcenterenhetens budget så som öppning av resandecentrum, hyra av 
kaffemaskin och underhåll av entrémattor.  
 
Under kommunhusets om- och tillbyggnad kommer kundcenter att flytta med till det provisoriska 
kommunhuset medan biblioteket blir kvar i sin befintliga lokal. De kostnader som avser öppning av 
resandecentrum, hyra av kaffemaskin och underhåll av entrémattor bör därför i framtiden belasta 
biblioteketsavdelningens budget. För att biblioteketsavdelningen ska ha möjlighet att hålla sin budget 
behöver en omfördelning av 67 tkr göras från 
kundcenterenheten/kommunikationsavdelningen/kommunledningskontoret till 
biblioteksavdelningen/kultur- och fritidskontoret.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär endast en omfördelning av redan beslutade medel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29  

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma. 
 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Ekonomikontoret 
Chef kommunledningskontoret 
Kommunikationschef 
Kundcenterchef 
Biblioteksstrateg 
Kultur- och fritidschef 
Akten 
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§ 110 

Policy för konkurrensprövning i Nykvarns kommun 

Dnr KS/2019:231 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. anta Policy för konkurrensprövningen i Nykvarns kommun, samt 

2. uppdraget av den 25 mars 2019 är utfört 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget gentemot Nykvarnsborna är att säkerställa en god, och över tid, hållbar 
ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. För att säkerställa detta trots vår tillväxt 
och de därmed förknippade volymökningarna har kommunstyrelsens ordförande den 25 
mars 2019 gett förvaltningen, genom kommundirektören, ett uppdrag att utreda 
möjligheterna till en ny policy för konkurrensprövning och därefter återkomma till 
kommunstyrelsen med ett förslag till beslut.  
Konkurrensprövning innebär ett systematiskt prövande om ett privat företag, en förening 
eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. 
Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller enligt 
tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV).  Nykvarns medborgare och kunder ska 
erbjudas tjänster av god kvalitet och kostnadseffektivt resursutnyttjande.  
Nykvarns kommun vill utifrån detta främja en god hushållning av skattemedel och god 
kvalitet genom att kontinuerligt pröva kommunalt driven verksamhet genom aktiv 
konkurrensprövning. Nämnderna i kommunen ansvarar för en aktiv konkurrensprövning 
inom sitt ansvarsområde och beslutar om konkurrensprövning. Nämnder ska årligen till 
kommunfullmäktige redovisa en plan för vilka nya områden som ska konkurrensprövas.  
Syftet med konkurrensprövning är att bland annat sänka kostnaderna, öka kvalitén, utöka 
tjänsteutbud, utveckla verksamheten, förstärka medborgarnas individuella inflytande och 
makt, öka valfriheten för personal och brukare samt främja det lokala näringslivet och/eller 
den sociala ekonomin.  
God beställarkompetens, som innebär kunskaper som säkerställer att behovet kan 
analyseras korrekt, tjänsten kan beskrivas och kravställas ur ett brukar- och 
användarperspektiv och upphandlas på ett korrekt och affärsmässigt sätt samt följas upp 
professionellt, är en grundförutsättning till konkurrensprövning.  
I och med konkurrensprövning kan även risker uppstå som bland annat förlust av möjlighet 
till nödvändig styrning och kontroll men också att oseriösa aktörer förekommer.  
Samtliga delar av den kommunala verksamheten kan konkurrensprövas med undantag av 
myndighetsutövning och andra verksamheter som enligt lag inte kan konkurrensutsättas.   

Ekonomiska konsekvenser 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Konkurrensprövning Nykvarns kommun 2019 
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Yrkanden 

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. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsens beslutar avslå Märtha Dahlbergs (S) 
avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar avslå detsamma. Ordföranden ställer därefter 
frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 

Reservation 

Märtha Dahlberg (S) reseverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 

Vård- och Omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Bygg- och Miljönämnden 

Kontorschefer 

Akten 
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§ 111 

Taxa för folköl, tobak och receptfria läkemedel 

Dnr KS/2019:218 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn av folköl, receptfria 
läkemedel samt tobak och liknande produkter.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 träder huvuddragen i en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare upphävs därmed. Med anledning av detta ändras taxan 
för tillsyn och prövning av försäljning av tobak och liknande produkter, folköl och 
receptfria läkemedel. Taxan föreslås gälla från och med 1 juli 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att tillsynsmyndigheten kan ta ut avgifter för tillsyn och prövning av försäljning av 
tobak och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 

Taxa för tillsyn av folköl, receptfria läkemedel, tobak och liknande produkter 
Tjänsteskrivelse 2019-03-27 
Protokollsutdrag BMN 2019-04-10 
Tjänsteskrivelse 2019-05-08  

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Bygg- och miljönämnden 
Akten 
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§ 112 

Parkeringsnorm 

Dnr KS/2019:32 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta det framtagna förslaget till parkeringsnorm. 

Sammanfattning av ärendet 

Nykvarns kommuns parkeringsnorm ska säkerställa att parkering anordnas på ett sätt som 
bidrar till kommunens övergripande mål i ÖP och Vision 2035, samt att tillräckligt antal 
parkeringsplatser anordnas. 
 
Parkeringsnormen har tagits fram parallellt med förslag till vägtrafikplan. Planen är ett 
komplement till de redan antagna planerna Cykelplan, Gång- och tillgänglighetsplan och 
Kollektivtrafikplan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Parkeringsnormen ger inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-09 

Antagandeversion av parkeringsnorm 2019-04-08 

Samrådsredogörelse 2019-04-08 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), avslag förvaltningens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till Märtha Dahlbergs (S) avslagsyrkande. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till Märtha Dahlbergs (S) avslagsyrkande med motivering att 
parkeringsnormen ska vara 1.0 parkering per hushåll istället för 0.3 per hushåll. 
Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag eller Märtha Dahlbergs (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
förvaltningen förslag att godkänna det framtagna förslaget till parkeringsnorm i sin helhet. 

Reservation 

Märtha Dahlberg (S) reserverar sig  mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande. 
Mats Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Märtha Dahlbergs (S) 
avslagsyrkande. 
Kerstin Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Märtha Dahlbergs (S) 
avslagsyrkande. 
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 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Akten 
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§ 113 

Detaljplan Ånsta 1:1 - Samråd 

Dnr KS/2014:132 

Kommunstyrelsens beslut 

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

på samråd, samt 
2. detaljplan för Ånsta 1:1 kan komma att få betydande miljöpåverkan och att en 

miljökonsekvensbeskrivning därmed behöver tas fram.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av planområdet med markanvändning 
inriktat på logistik, icke-störande verksamheter, kontor och handel. Området är ett 
strategiskt läge logistik mellan E20 och Svealandsbanan.  
 
Planområdet är beläget i Nykvarns kommuns östra del, på gränsen mot Södertälje kommun, 
ca 4 km öster som Nykvarns centrum. Planområdet utgör en del av Stockholm Syd, som 
planeras blir Stockholms läns största verksamhetsområde. Stockholm Syd omfattar ca 1 000 
hektar mark varav ca 600 hektar ligger i Nykvarns kommun.  
 
Stockholm Syd anges som ett av Storstockholms två yttre logistikområden i den gällande 
regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.  
 
En behovsbedömning upprättades under 2015 där förvaltningen bedömde att ett 
genomförande av detaljplanen ej kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt MB 
6:11 och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte behöver upprättas. Länsstyrelsen 
delade inte denna bedömning och ansåg att en miljökonsekvensbedömning bör upprättas.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram till samrådet och finns med som 
beslutsunderlag till detta beslut.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planarbetet bekostas av fastighetsägaren, ett nytt plankostnadsavtal har upprättats där 
fakturering baseras på nedlagda timmar istället för en uppskattning innan planarbetet 
påbörjats.   
 
Driftbudget 

En kommunal gata finns inom planområdet, den kommer anslutas till den planerade gatan i 
detaljplanen för Mörby 6 som ligger intill Ånsta 1:1.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 
Plankarta 2019-04-12  
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-04-12  
Behovsbedömning 2015-10-22 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

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. 
Jan Brolund (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Plan- och Projektavdelningen 

Akten 
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§ 114 

Detaljplan för del av Sundsör 2:1, Sundsviks ängar, Nykvarns kommun - 

Samråd 

Dnr KS/2015:94 

Kommunstyrelsens beslut 

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

på samråd. 
2. planen kan leda till betydande miljöpåverkan och därför ska en miljöbedömning med en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas.   

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastighet Sundsör 2:1, med 
projektbenämning ”Sundsviks ängar”. Totalt avses ca 80 lägenheter i form av villor, radhus, parhus 
och flerbostadshus. Etableringen genomförs i etapper beroende på bostadsmarknadens efterfrågan. 
Planbestämmelserna tillåter max två våningar samt inredd vind. Den tillkommande bebyggelsen byggs 
efter konceptet ”Herrgårdsbyn” med tanke på att den nya bebyggelsen avses smälta in i den befintliga 
kulturmiljön kring säteriet. Krav på material och kulörer ställs därmed.  
 
Planområdet finns medtaget i gällande översiktsplan där det pekas ut som ett lämpligt område för nya 
bostäder och som ett av de stråk mot Mälaren som kommunen ska växa i. Innan detaljplanen har, i 
enlighet med översiktsplanen, ett stråkprogram tagits fram för stråket mot Sundsvik, Sundsör, 
Stensättra och Berga Ö. Detta stråkprogram har antagits av kommunfullmäktige 2017-03-09. Utifrån 
stråkprogrammet har nu förslaget på detaljplan för Sundsviks ängar, tagits fram. Utbyggnad av 
kommunalt vatten/avlopp har genomförts och dimensioneringen av detta har tagit hänsyn till den nu 
tillkommande bebyggelsen på Sundsviks ängar. I samband med projektet förstärks VA-ledningsnätet 
med ny pumpstation intill väg 523. 
 
Utöver bostäder inrymmer planförslaget ett mindre område för flexibel markanvändning där såväl ej 
störande verksamheter som samlingslokal eller skola tillåts utöver bostäder. 

Ekonomiska konsekvenser 

Plankostnadsavtal har tecknats mellan exploatören och planenheten. Plan- och utredningsarbeten 
bekostas av exploatören. 
 
Exploateringsavtal som fastslår ansvarsfördelning för bl.a. upprättande av samfällighet och ev. 
gemensamhetsanläggningar ska tecknas innan planens antagande.  

Driftbudget 

Fler bostäder innebär att fler människor kommer att bo i Nykvarns kommun. Ett genomförande av 
detaljplanen innebär därför att kommunens driftbudget för exempelvis vägunderhåll, VA och skola 
och förskola kommer öka. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-23 
Plankarta 2019-04-18 
Plan- och genomförandebeskrivning 2019-04-23 
Planillustration 
Miljökonsekvensbeskrivning 2019-04-04 
Stråkstudie Sundsvik, Sundsör, Stensättra, Berga Ö, 2017-03-09 

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 kommunstyrelsens beslutar bifalla förvaltningens förslag till 
beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadschef 

Planenheten 

Akten 
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§ 115 

Detaljplanen för del av Ströpsta 3:402 - Planbesked 

Dnr KS/2019:59 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ge positivt planbesked för del av Ströpsta 3:402 
2. samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram ett planprogram för ett större område av 

Ströpsta 3:402.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ansökan om planbesked är att uppföra ett nytt bostadsområde med småskalig 
bebyggelse bestående av enbostadshus, flerbostadshus, rad-, par- och kedjehus samt 
tvåbostadshus. 
 
Planområdet är beläget söder om tätorten. I väster finns Ladvreta, i norr Brokvarn och ca 
1,5 km nordväst om området finns Hökmossbadet. Föreslaget område i ansökan om 
planbesked är ca 24 hektar.  
 
En mindre del av området pekas i översiktsplanen ut som bostäder med inslag av service 
och verksamheter. Översiktsplanen nämner även en framtida sammankoppling av 
Ladvreta/Brokvarn och Hökmossen/Farfars udde, dock behöver ett planprogram tas fram 
för detta för att få en sammanhängande utbyggnad av tätorten. Därför föreslår 
Samhällsbyggnadskontoret att kommunstyrelsen enbart ger planbesked och inte 
planuppdrag då en sammanhängande utbyggnad av tätorten för hela området mellan 
Ladvreta/Brokvarn och Hökmossen/Farfars udde behöver utredas i ett planprogram innan 
detaljplanearbetet kan påbörjas. Efter genomfört planprogram behövs därför beslut om 
planuppdrag för att påbörja eventuell detaljplan.  
 
Viktiga frågor att utreda i programarbetet blir hur hela området mellan Ladvreta/Brokvarn 
och Hökmossen/Farfars udde bör utbyggas där frågor som behovet av kommunalt vatten 
och avlopp samt dagvatten översiktligt behöver beaktas. Även behov av förskola och 
grundskola behöver utredas i ett program. Den gröna kilen och åkermarken inom området 
behöver programmet också beröra.  
 
Planprogramområdets gränser bestäms under programarbetet. 
 
Detta planbesked ska inte betraktas som en garanti för att en detaljplan tas fram efter 
planprogrammet. Kommunen kan komma fram under planprogram att delar eller hela 
området inte ska exploateras vidare. 
 
Planprogram beräknas färdigställas under år 2023. Tidplan för genomförande av planprogram ska 
samordnas med kommunens övriga planering.    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för del av Ströpsta 3:402 men ej planuppdrag 
för att pröva ett planprogram för hela området mellan Ladvreta/Brokvarn och Hökmossen/Farfars 
udde inför ett eventuellt detaljplanearbete.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Nykvarns kommun tar ut en avgift för planbesked enligt fastställd taxa. I detta fall bedöms 
projektet som en stor åtgärd. Exploatören kommer därför att debiteras 20 000kr. Vid 
planuppdrag kommer exploatören ej debiteras.   
 
Plankostnadsavtal kommer vid planläggning upprättas där det regleras att programarbetet, 
utredningar, grundkarta och fastighetsförteckning bekostas av exploatören samt olika 
markägare inom området och omnejd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Ansökan inkommen 2019-01-21 
Bedömning av ansökan 2019-04-11 

Yrkanden 

Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ändring att ge 
positivt planbesked för del av Ströpsta 3:402, samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram ett 
planprogram för ett större område av Ströpsta 3:402.  
Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till Bob Wållbergs (NP) ändringsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut med Bob Wållbergs (NP) ändringsyrkande. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Plan- och Projektavdelningen 

Akten 
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§ 116 

Remiss, Rekommendation att anta överenskommelse Omhändertagande 

av avlidna (12/0177-71) 

Dnr KS/2019:82 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i sitt ställningstagande ställa sig bakom Rekommendation, 
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
kommunerna i Stockholms län. 

Sammanfattning av ärendet 

STORSTHLM rekommenderar att en överenskommelse ingås gällande omhändertagande av avlidna 
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län. Syftet med 
överenskommelsen är att tydliggöra kostnader, rutiner och ansvarsfördelning i frågan för parterna.  
Med hänsyn till att kommunen enligt lag har ansvar i frågan som sjukvårdshuvudman och att frågan 
även tidigare reglerats via en överenskommelse, föreslår vård- och omsorgsnämnden att 
kommunstyrelsen ställer sig bakom den aktuella rekommendationen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inte nya kostnadsformer för verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-13  
Protokollsutdrag från vård - och omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-06 
Tjänsteskrivelse 2019-04-25 från vård- och omsorgsnämnden 
Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och 
kommunerna i Stockholms län, 2018-11-20  
Rekommendation, Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län, 2019-01-31  
Skrivelse, Uppdatering av vissa referenser och prisuppgifter, 2019-03-06 

Yrkande 

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

Vård- och omsorgschef 
Akten 
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§ 117 

Remiss, Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott 

(Ds 2019:1) (Ju19/00209/LS) 

Dnr KS/2019:165 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna yttrande angående remiss, Straffrättsliga åtgärder 
mot tillgreppsbrott och vissa andra brott. 

Sammanfattning av ärendet 

Justitiedepartementet har skickat ut Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa 
andra brott för remiss. 
 
Chefen för Justitiedepartementet beslutade 2018-01-19 att ge byråchefen i uppdrag att 
utreda vissa straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet. 
Utredaren har haft i uppdrag att överväga på vilket sätt systematiska inslag i stöld – och 
häleribrottslighet kan beaktas ytterligare, hur integritetskränkningen vid tillgrepp efter 
inbrott i bostäder kan beaktas ytterligare, om försök och föreberedelse till häleri av 
normalgraden bör kriminaliseras samt om det bör införas en möjlighet att vid straffansvar 
stänga ute personer från butiker, simhallar och andra liknande platser dit allmänheten har 
tillträde. 
 
Med anledning av detta har ett yttrande tagits fram. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 
Yttrande angående remiss, Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott. 

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  

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Krisledningsnämnden 
KLG 
Revisorerna 
Regeringskansliet 
Akten 
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§ 118 

Revidering av kommunstyrelsen beslut, 2019-05-07, § 81 gällande 

kommunstyrelsens delegationsordning 

Dnr KS/2019:165 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av kommunstyrelsens beslut 2019-05-07, § 81 
med tillägg att delegationsordningen ska tas upp igen för revidering senast i december månad 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade, 2019-05-07, § 81 att anta förslag till reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen att börja gälla från och med 2019-06-01. I protokollet från 2019-05-07, § 81 saknas 
Kerstin Erikssons (C) tilläggsyrkande om att delegationsordningen ska tas upp igen för revidering senast i 
november månad 2019.  
Dessutom framgår det av sammanträdesplanen att kommunstyrelsen inte har något sammanträde i 
november månad, utan i december. Då förvaltningen inte har möjlighet att förbereda ett förslag 
sammanträdet i oktober så föreslår förvaltningen att revidering sker på kommunstyrelsesammanträdet 
i december 2019 i stället för november.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-03  
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-07, § 81 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Kerstin Ericsson (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. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kansliavdelningen 
FLG 
Akten 
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§ 119 

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr KS/2019:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

§F10 Beslut att utse 
egen ersättare 
  

Josefin Alan utses till ekonomichef under 
perioden190605-190618. KS/2019:21 

2019-03-24 

§F10 Beslut att utse 
egen ersättare 
  

Josefin Alan utses till ekonomichef under 
perioden 190729-190825. KS/2019:21 

2019-03-29 

§F10 Beslut att utse 
egen ersättare 

Percy Carlsbrand utses till tillfälligt förordnad 
kommundirektör under perioden 2019-05-22-
2019-05-24. KS/2019:18 
 

2019-05-02 

§F23 Överenskommels
e om 
anställningens 
upphörande 
 

Överenskommelse om anställningens 
upphörande. KS/2019:295 

2019-05-15 

§A 30 Organisationsförä
ndring Vård- och 
omsorgskontoret 

Organisationsförändring Vård- och 
omsorgskontoret. KS/2019:284 

2019-05-16 

 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 120 

Inkomna protokoll och skrivelser 

Dnr KS/2019:6 

Kommunstyrelsens beslut 

Information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

De protokoll och skrivelser av intresse för kommunstyrelsen som inkommit sedan 
föregående sammanträde, har cirkulerat under mötet. 
 __________________  
 
 
1. Meddelande 3/2019 från SKL:s styrelse som sammanträdesplan för 2020 . 

Inkom 2019-05-17. 
 

2. Styrelseprotokoll från AB Nykvarnsbostäder, nr 4, §§ 1-8. Inkom 2019-05-14. 
 

3. Protokoll från Vård- och omsorgsnämnden, 2019-05-06, §§ 29-37. 
Inkom 2019-05-14. 
 

4. Protokoll från Sociala utskottet, 2019-05-06, §§ 25-31. Inkom 2019-05-14. 
 

5. Nyhetsbrev från Valmyndigheten 2019:16V. Inkom 2019-05-13. 
 

6. Protokollsutdrag från Botkyrka kommun, 2019-05-06, § 97. Inkom 2019-05-10. 
 

7. Protokoll från Utbildningsnämnden, 2019-04-25, §§ 28-31. Inkom 2019-04-26. 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 121 

Övrigt 

Dnr KS/2019:2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisingen av övriga frågor och svaren. 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Hägglöf (M), ställer frågan om kommunen fått svar på frågan om ”beläggningen” av 
våra lokaler/lägenheter. Hur många rum nyttjas respektive hyrs ut till andra på 
flyktingboendet efter Alcro? Frida Nilsson, kommundirektör, lovar att till nästa 
sammanträde redogöra för svaret på frågan under punkten ”Kommundirektören 
informerar”.   
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
 
 


