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Tid och plats Tisdagen den 22 januari kl.13.30-18.15 i konferenssal Yngern, Nykvarns 
kommunhus.                                                                                           
Ajourneringar kl.14.50-15.05, 15.55-16.30 samt 17.07-17.25 
 

Beslutande  

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

Övriga närvarande  

Ersättare Thomas Wiberg (NP) 
Effe Östman (M) 
Lillemor Garbenius Källström (S) 
Patrick Claesson (S) 
Anna-Lena Berg (NP) 
Håkan Robertsson (NP) 

  
Tjänstemän Birgitta Elvås, tf kommundirektör  

Marko Persson, vik kommunsekreterare 
Erika Nysäter, kvalificerad utredare §§ 1-16 
Percy Carlsbrand, ekonomichef  
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef  
Martin Mansell, plan- och projektchef §§ 1-18 
Sari Kyhälä, kommunikatör/projektledare §§ 3-11 
Sisilya Rhawi, kanslichef 
Richard Buske, tf säkerhetschef §§ 1-3 
Ulrica Mellergård, dataskyddsombud §§ 1-3 
Liselott Palmborg, kultur- och fritidschef §§1-3 
Pernilla Barrud, miljöstrateg §§13-15 

 Övriga  

Justering  

Justerare Märtha Dahlberg (S) 
  
Tid och plats för justering Fredagen den 25 januari kl. 13:00 på kommunkansliet 
  
Justerade paragrafer 1-21 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Marko Persson 
 
Ordförande 

 

 Bob Wållberg (NP) 
 
Justerare 

 

 Märtha Dahlberg (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunstyrelsen  

    

Sammanträdesdatum  2019-01-22  

    

Paragrafnummer  1-21  

    

Datum då anslaget sätts upp  2019-01-28  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2019-01-28  - 2019-02-18  

    

Datum då anslaget tas ned  2019-02-19  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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Innehållsförteckning 
 

Ärende       Sida 
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§ 2 Fastställande av dagordning .................................................................................................. 5 
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§ 5 Information: Centrum .............................................................................................................. 8 
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§ 7 Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsutskottet ...................................................10 
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§ 10 Maxtaxa för förskola och fritidshem för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31* .......................13 

§ 11 Reglemente för bygg- och miljönämnden* ...........................................................................15 

§ 12 SYVAB Paketet* ..................................................................................................................16 

§ 13 Inkallelseordning för styrelser och nämnder 2019-2022* .....................................................18 

§ 14 Remissvar på vägplan för Tvärförbindelse Södertörn ..........................................................19 

§ 15 Bidrag för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) – provfiske i Yngern .....................................20 

§ 16 Förslag till riktlinjer för namnsättning* ..................................................................................21 

§ 17 Detaljplan för Plafondpenseln 21 - Planbesked ...................................................................23 
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§ 1 

Mötets öppnande samt val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Märtha Dahlberg (S) att justera dagens protokoll, fredagen den 25 
januari kl.13.00 på kommunkansliet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 
 
Märtha Dahlberg (S) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering 
kommer att ske fredagen den 25 januari kl.13.00 på kommunkansliet. 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 3 

Kommundirektören informerar 

Dnr KS/2018:3 
Föredragande: Birgitta Elvås, tf kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Richard Buske, tf. säkerhetschef, informerar om säkerhetsarbetet. Stökigheter i centrum har 
förekommit. Flera insatser och ökat samarbete med polis och ökat trygghetsarbete. 
 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerar om utbyggnaden av kommunhuset. Information 
om tillbyggnad av kommunhuset. Idag är personalen fördelade på fyra platser. Efter ombyggnad 
kommer personalen att arbeta i ett gemensamt kommunhus.  
  
Martin Mansell, planchef, informerar om två planbesked, (Planprogram Stenkälla och Planprogram 
Vidbynäs). Det pågår en dialog med berörda parter. 
 
Ulrica Mellergård, kommunens dataskyddsombud, informerar om dataskyddsförordningen (GDPR) 
och kommunstyrelsens ansvar som personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom 
nämndens verksamhetsområde. 
 
Birgitta Elvås, tf. kommundirektör, informerar om framtidsplanerna för Vårljus AB. Bolagets styrelse 
har beslutat att avveckla bolaget och ägarkommunerna ska ta beslut om det under våren innan 
bolagets stämma 8 april. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 4 

Information: Ekonomisk uppföljning 

Dnr KS/2018:7 
Föredragande: Percy Carlsbrand, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Percy Carlsbrand, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget. Till dagens sammanträde har 
skickats ut ekonomisk uppföljning per nämnd.  
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 5 

Information: Centrum 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om Nykvarns nya centrum. Fastighetsägaren 
Slättö äger hela centrum. De håller på med bygglovansökningar som kommer att handläggas under 
våren. 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 6 

Information: Byggnation av vattentorn 

Dnr KS/2015:311 
Föredragande: Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerar om projektet med byggnation av vattentorn. I 
samband med förra KS informerades om att markföroreningar hade upptäckts i samband med att 
entreprenören PEAB påbörjade grävarbetet. Efter detta har en utökad provkarta med nya markprover 
tagits fram med Länsstyrelsen. Tidplanen för byggnationen är under bearbetning, men ett 
färdigställande kan komma att vara under våren 2020. 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 7 

Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsutskottet 

Dnr KS/2018:594 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja 
 
1. Johan Hägglöv (M), Jan Brolund (NP), Maria Salberg (S) för mandatperioden 2019-2022  

samt 
2. Johan Hägglöv (M) till ordförande för Kultur- och fritidsutskottet mandatperioden 2019-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen föreslår kommunstyrelsen att välja: 
 
Johan Hägglöv (M), Jan Brolund (NP), Maria Salberg (S) för mandatperioden 2019-2022. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla valberedningens förslag till 
beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Nämndsekreterare/kvalificerad administratör  
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§ 8 

Val av ledamöter och ersättare i Digitaliseringsutskottet 

Dnr KS/2018:594 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att välja 
 

1. Märtha Dahlberg (S), Effe Östman (M), Thomas Wiberg (NP) för mandatperioden 2019-2022  
samt 

2. Märtha Dahlberg (S) till ordförande för Digitaliseringsutskottet mandatperioden 2019-2022 
 
Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen föreslår kommunstyrelsen att välja: 
 
Märtha Dahlberg (S), Effe Östman (M), Thomas Wiberg (NP) för mandatperioden  
2019-2022. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla valberedningens förslag till 
beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Nämndsekreterare/kvalificerad administratör  
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§ 9 

Införande av taxor och avgifter för trafikärenden* 

Dnr KS/2019:25 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa administrativa avgifter 
och taxor avseende ansökan och handläggning av schakttillstånd, trafikanordningsplan, 
vägvisning, markupplåtelse samt för utförande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter i 
samband med ansökningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret Trafikmyndighet har idag inga fasta avgifter eller taxor på 
ansökningar som inkommer till Nykvarns kommun om begäran om grävning i allmän mark 
(schaktansökan), ansökan om trafikanordningsplan (en TA-plan innehåller fakta om ett 
vägarbete och hur det ska märkas ut) ansökan om vägvisning, markupplåtelse eller beslut 
om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i händelse av vägarbete eller evenemang. Införandet av 
fasta avgifter och taxor innebär att kommunen får en bättre kostnadstäckning för arbetet 
med myndighetsfrågor inom trafikområdet och ett minskat användande av skattemedel. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Införandet av fasta avgifter och taxor innebär att kommunen får en bättre kostnadstäckning för arbetet 
med myndighetsfrågor inom trafikområdet och ett minskat användande av skattemedel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2019-01-07, § 6 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, med 
redaktionell ändring, samt medskick till protokollet att ideella föreningar skall slippa avgift. 
Mats Claesson (SD), bifall till Johan Hägglöfs (M) tilläggsyrkande. 
Lillemor Garbenius Källström (S) bifall till Johan Hägglöfs (M) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut, med Johan Hägglöfs (M) tilläggsyrkande. 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Akten 
Ekonomiavdelningen  
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§ 10 

Maxtaxa för förskola och fritidshem för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31* 

Dnr KS/2018:624 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Nykvarns kommun antar reviderade 
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem för perioden 1 januari – 31 december 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Avgiftsbelagd förskola och fritidshem är subventionerad av staten i form av statsbidrag. Statsbidraget 
betalas ut två gånger per år under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordingen, det vill 
säga tillämpar en viss högsta avgift (maxtaxa) för plats i förskola eller fritidshem. Kommunen har då 
även rätt att söka bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem. 
  
Skolverket har för perioden 1 januari – 31 december 2019 beslutat om ett inkomsttak på 47 490 
kr/månad och hushåll. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs till 1 425 kr/månad 
från 2018 års nivå på 1 382 kr. Kommunen kan därmed höja sitt inkomsttak för avgifter för förskola 
och fritidshem till samma nivå och fortfarande vara berättigad till statsbidragen vilka 2019 beräknas 
uppgå till totalt 3 307 311 kr.  

Ekonomiska konsekvenser 

Att besluta om att anta de nya avgiftsnivåerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Maxtaxan i kombination med tillhörande statsbidrag kompletterar varandra ekonomiskt. Så länge 
kommunens högsta avgiftsnivåer inte är högre än de som Skolverket beslutat är kommunen berättigad 
till bidraget. 
 
Ifall kommunen ligger kvar på en lägre avgiftsnivå än den Skolverket beslutat om behålls rätten till 
statsbidraget. Men då statsbidraget är beräknat för att kompensera enbart för nivån över maxtaxan 
kan det innebära att intäkterna blir för låga för att det ska gå att bedriva den verksamhet som krävs 
om inte ytterligare medel tillsätts från annat håll.    
 
I de fall kommunen skulle besluta om en högre taxa än Skolverkets förlorar kommunen helt rätten till 
statsbidraget och behöver kompensera detta på annat sätt. Antingen genom att öka taxan ytterligare 
eller på annat sätt finansiera ökningen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS 2019-01-02  
Tjänsteskrivelse UN 2018-12-03 
Utbildningsnämndens protokoll 2018-12-11 § 86 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2019-01-07, § 6 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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

Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Utbildningskontoret 
Akten 
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§ 11 

Reglemente för bygg- och miljönämnden* 

Dnr KS/2019:26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta revidering av bygg- och miljönämndens 
reglemente.  

Sammanfattning av ärendet 

Reglementet har reviderats för att innefatta behörighet för bygg- och miljönämnden att fatta beslut 
om parkeringstillstånd och avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt Trafikförordningen 
(1998:1276). Detta då nämnden övertar ansvaret för detta från och med 1 januari 2019. 
 
Vidare har även behörighet att bedriva tillsyn och fatta beslut inom lagen (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. Bygg- och miljönämnden övertog tillsynsansvar för detta i januari 
2018. 

Ekonomiska konsekvenser 

Arbetet bedrivs inom befintliga ramar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2019-01-07, § 6 

Yrkanden 

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, med 
redaktionell ändring att ersätta ordet rörelsehindrad med person med funktionsnedsättning.  

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Akten 

Kommunfullmäktige 
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§ 12 

SYVAB Paketet* 

Dnr KS/2018:619 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. godkänna det nya aktieägaravtalet avseende SYVAB 
 

2. godkänna den uppdaterade bolagsordningen för SYVAB 
 

3. godkänna ägardirektiven för SYVAB 
 

4. godkänna avtalet avseende Eolshälls pumpstation 

Sammanfattning av ärendet     

De avtal som reglerar ägarnas samarbete och styrningen av SYVAB är initialt från 1960-talet. Efter 
diverse kommunsammanslagningar, kommundelningar och Stockholms Stads och Huddinge kommuns 
samarbete i VA-frågor, har de ursprungliga avtalen genom åren kompletterats med en rad ytterligare 
avtal. Detta har medfört att det idag finns flera olika avtal som reglerar SYVAB-samarbetet.  Förutom 
att det finns många avtal konstateras att en hel del frågor inte är reglerade i de befintliga avtalen på det 
sätt som idag skulle behövas, t.ex. om någon ägare vill kliva ur samarbetet. Dessutom konstateras att 
SYVABs bolagsordningen inte är uppdaterad och att ägardirektiv saknas. 

Miljödomstolen fattade våren 2016 beslut om nya utsläppsvillkor för SYVAB. Dessa innebär i 
praktiken att det renade vatten som släpps ut i Himmerfjärden framgent måste vara ännu renare än 
idag avseende kväve, fosfor, biologiskt nedbrytbart material (BOD) och kemiskt nedbrytbara 
organiska ämnen (COD).   

Efter flera år av utredningar kring vilka investeringar som SYVAB behöver göra för att leva upp till de 
nya villkoren, konstateras att SYVAB står inför en mycket stor investering på runt cirka 1,2 miljarder 
kronor (2014 års kostnadsläge). De nya villkoren börjar gälla när den nya investeringen (anläggningen) 
tas i drift. Prognosen för detta är någon omkring 2025/2026. 

I samband med arbetet kring investeringarna har SYVABs ägare konstaterat att ägarstyrningen av 
SYVAB behöver förbättras. Ägarna har därför gått igenom de avtal och styrdokument som reglerar 
samarbetet. Detta har resulterat i ett förslag till uppdaterade och nya styrdokument. Dessa dokument 
benämns fortsättningsvis som SYVAB-paketet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Nytt aktieägaravtal  
Ny Bolagsordning 
Ägardirektiv 
Avtal om Eolshäll pumpstation 
Tidigare beslut om utökat borgensåtagande, kommunfullmäktige 2018-03-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2019-01-07, § 6 
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Yrkanden 

Bob Wållberg yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Britt-Marie Ellis Nygren (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
Märtha Dahlberg (S), för Socialdemokraterna, yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD) för Sverigedemokraterna, yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
SYVAB 
Botkyrka kommun 
Salems Kommun 
Telge (i Södertälje) AB 
Stockholm Vatten AB 
Akten 
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§ 13 

Inkallelseordning för styrelser och nämnder 2019-2022* 

Dnr KS/2018:626 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa inkallelseordning för 
ersättare i nämnder och styrelser för mandatperioden 2019-2022 att gälla till och med längst den 31 
december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sett över och reviderat inkallelseordningen för ersättare och nämnder och styrelser 
utifrån valresultatet. Syftet är att undvika oönskade partiväxlingar i nämnder och styrelser när ersättare 
ska tjänstgöra. Enligt 6 kap 16 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnder och styrelser.  
 
Förvaltningen lämnar nedanstående förslag för mandatperioden 2019-2022: 
 
NP M S C L MP SD 
M NP L L S NP C 
MP MP C S C M L 
C C MP M M C M 
L L NP NP NP L NP 
S S M MP MP S S 
SD SD SD SD SD SD MP 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-03  

Yrkanden 

Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
med redaktionell ändring. 
Mats Claesson (SD) för Sverigedemokraterna, yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut med redaktionell ändring. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till 
beslut med redaktionell ändring. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  

Beslutet expedieras till  

Styrelser och nämnder 
Chefssekreterare, nämndsekreterare och registratorer 
Akten 
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§ 14 Remissvar på vägplan för Tvärförbindelse Södertörn 

Dnr KS/2018:622 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Södertörnskommunernas gemensamma yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har inbjudit till samråd angående anläggande av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn m.m. 
i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Samrådsperioden är 13 november - 6 december 2018. 
Södertörnskommunerna har fått förlängd remisstid till 15 februari 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tvärförbindelse Södertörn är ett utpekat projekt i regeringens nationella plan för infrastruktur som 
presenterades våren 2018. Det innebär att det finns en totalbudget på 10,2 miljarder kronor för 
projektet, varav 4,7 miljarder kronor finns avsatta i gällande plan. Nästa nationella plan från 
regeringen presenteras 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-03 

Södertörnsgemensamt yttrande 2018-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2019-01-07, § 6 

Trafikverkets mycket omfattande remissunderlag finns på 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-

lan/Tvarforbindelse-Sodertorn/Dokument-for- 

Yrkanden 

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

Beslutet expedieras till  

Akten 

Samhällsbyggnadskontoret 

Trafikverket 

  

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Tvarforbindelse-Sodertorn/Dokument-for-
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Tvarforbindelse-Sodertorn/Dokument-for-


 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2019-01-22 
 

Kommunstyrelsen 

20(26) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15 Bidrag för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) – provfiske i Yngern 

Dnr KS/2018:505 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 20 000 kronor till projektet ”Provfiske i sjön Yngern 2019” att 
finansieras ur årets resultat, under förutsättning att LOVA-bidrag beviljas. 
   
Sammanfattning av ärendet 

Nykvarns kommun har för avsikt att söka bidrag för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA), 
för provfiske i Yngern. Projektet har en total kostnad på 128 500 kr och den föreslagna 
kontantinsatsen från kommunen uppgår till 20 000 kr. Utöver de redovisade kostnaderna 
kommer många timmar av ideellt arbete av Yngerns Fiskevårdsområdesförening att 
tillkomma. 
Provfiske kan användas till att kvantifiera fiskarter och fiskbestånds storlek, uppskatta en 
sjös fiskebestånd samt jämföra resultaten av provfisken under flera år.  

Ekonomiska konsekvenser 

20 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-11-12 
Projekt Provfiske i sjön Yngern 2019, 2018-11-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2019-01-07, § 6 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Britt-Marie Nygren Ellis (M), yrkar bifall med redaktionell förändring att det skall framgå 
ekonomiska konsekvenser i underlaget. 
Patrik Grenfeldt (MP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Akten 

Samhällsbyggnadschef 
Miljöstrateg  
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§ 16 Förslag till riktlinjer för namnsättning* 

Dnr KS/2018:551 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att arbeta in 
Hembygdsföreningen tidigare i processen utifrån deras roll idag. 

Sammanfattning av ärendet 

Väl fungerande riktlinjer är ett viktigt hjälpmedel för namnsättningen i kommunen och de 
bör därför vara uppdaterade och relevanta för verksamheten. Kommunfullmäktige antog 
2007-04-12 § 33 Policy för namngivning i Nykvarns kommun. Den befintliga policyn passar 
inte längre verksamheten som den bör så därför har förslag till riktlinjer för namnsättning 
tagits fram för att ersätta den.  
 
Innan bygglov och startbesked ges är det viktigt att eventuella vägar, torg och andra 
allmänna platser har ett namn så räddningstjänst hittar ifall en olycka på ett bygge skulle 
ske. Namnsättning inom detaljplan bör därför påbörjas när detaljplaner med behov av 
namnsättning vunnit laga kraft.  
 
Övrig namnsättning initieras genom ansökan eller om namnberedningsgruppen upptäcker 
ett behov.  
 
Samtlig namnsättning inom kommunen ska ske enligt god ortnamnssed och enligt 
Kulturmiljölagen. Remiss för samtlig namnsättning ska alltid skickas till Polisen, Södertörns 
brandförsvarsförbund, Turinge-Taxinge Hembygdsförening och Södertälje kommun samt 
berörda fastighetsägare när det anses behövas.  

Ekonomiska konsekvenser 

Riktlinjer för namnsättning har inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-02 
Riktlinjer för namnsättning 2018-12-18 
Befintlig policy för namngivning 2007-03-05 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag 2019-01-07, § 6 
 

Jäv 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), yrkar återremiss för att arbeta in Hembyggdsföreningen tidigare i 
processen utifrån deras roll idag.   
Märtha Dahlberg (S) för socialdemokraterna stödjer Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 
Jan Brolund (NP) stödjer Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 
Mats Claesson (SD) stödjer Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 
Kerstin Eriksson (C) stödjer Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras. 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 
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 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 

Plan- och Projektavdelningen 
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§ 17 Detaljplan för Plafondpenseln 21 - Planbesked 

Dnr KS/2018:506 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för fortsatt beredning tills den ytterligare 
genomlysningen är avklarad på grannfastigheten Plafondpenseln 1:21.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked inkom 2018-10-25, syftet med ansökan är att möjliggöra uppförande av 
bostäder, eventuellt även äldreboende eller förskola. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nykvarns kommun tar ut en avgift för planbesked enligt fastställd taxa. I detta fall bedöms 
projektet som en medelstor åtgärd. Exploatören kommer därför att debiteras 15 000 kr. 
 
Kommande eventuellt planarbete och tillhörande utredningar bekostas av exploatören. Innan 
planarbete påbörjas skall ett avtal tecknas med exploatören där betalningsansvaret fastslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-17 
Ansökan inkommen 2018-10-25 
Situationsplan inlämnad 2018-10-25 
Bedömning av ansökan om planbesked 2018-12-17 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), yrkar återremiss för fortsatt beredning tills den ytterligare 
genomlysningen är avklarad på grannfastigheten Plafondpenseln 1:21. 
Märtha Dahlberg (S), yrkar bifall till Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 
Mats Claesson (SD), yrkar bifall till Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 
Jan Brolund (NP), yrkar bifall till Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras. 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla Johan Hägglöfs (M) återremissyrkande. 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 
Ekonomichef 
Plan- och Projektavdelningen 
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§ 18 Detaljplan för Ströpsta 3:379 m.fl. - Planbesked 

Dnr KS/2018:439 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att pröva 
detaljplan, genom att börja med ett planprogram.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked inkom 2018-09-21, syftet med ansökan är att ersätta befintliga 
verksamheter med radhus och flerbostadshus. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nykvarns kommun tar ut en avgift för planbesked enligt fastställd taxa. I detta fall bedöms 
projektet som en medelstor åtgärd. Exploatören kommer därför att debiteras 15 000 kr.  
Planarbetet och eventuella utredningar bekostas av exploatören.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-12-17 
Ansökan inkommen 2018-09-21 
Situationsplan 2018-12-17 
Översiktsplan 2018-12-17 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M) yrkar att förvaltningen ska komplettera underlaget genom att börja med 
ett planprogram och yrkar därefter bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut, med argumentationen att fortsatt beredning tills den ytterligare genomlysningen är 
avklarad på grannfastigheten Plafondpenseln 21. 
Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt Johan Hägglöfs 
(M) tilläggsyrkande. 
Jan Brolund (NP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt Johan Hägglöfs (M) 
tilläggsyrkande. 
Mats Claesson (SD) bifall till förvaltningens förslag till beslut samt Johan Hägglöfs (M) 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till 
beslut med Johan Hägglöfs (M) tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 

Ekonomichef 

Plan- och Projektavdelningen 
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§ 19 Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr KS/2018:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

C3 Swapkontrakt om 
113 mkr tecknas i 
två nya kontrakt. 
 

Omsättning av befintlig ränteswap 
KS/2019:30 

2019-01-21 

 Faktura 61461 
från 2016 gällande 
geotekniska 
undersökningen i 
samband med 
byggnationen av 
Furuborgskolan i 
Nykvarn 
 
 

Avskrivning av fordran KS/2018:450 2018-10-30 

C3 Lån om 60 
miljoner kronor 
tecknas med 
Kommuninvest 
 

Omsättning av befintligt lån om 60 mkr 
KS/2019:30 

2019-01-09 

§B
1h 

Tilldelningsbeslut 
för luskällor, TI 
2018-10-73 
  

Tilldelningsbeslut KS/2018:628 2018-12-19 

F1
0 

Beslut att utse 
egen ersättare som 
tf. chef 
kommunledningsk
ontoret 190102-
190106 
 

Beslut att utse egen ersättare KS/2018:406 2018-12-18 

F1
0 

Beslut att utse 
egen ersättare som 
tf. chef 
kommunledningsk
ontoret 181227 - 
190101 
 

Beslut att utse egen ersättare KS/2018:406 2018-12-18 

 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 20 

Inkomna protokoll och skrivelser 

Dnr KS/2018:6 

Kommunstyrelsens beslut 

Information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

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

- Gnesta kommuns översiktsplan, innehöll bifogade antagandehandlingar, Protokoll 
KS/2018:32. Inkom 2019-01-07. 

- Beslut, förändring av taxa för brandskyddskontroll Södertörns 
brandförsvarsförbund. Inkom 2019-01-16. 

- Nyhetsbrev 2019:1V från Valmyndigheten; Information om Kostnader och 
förberedelsetid för extraval, beslut om statsbidrag, rättelse kommunal 
folkomröstning 26 februari, nu öppet valdatasystem, meddela ändringar av vem 
som skall få nyhetsbrevet. Inkom 2019-01-10. 

- Delgivning och revidering av förbundsordningen för Södertörns 
brandförsvarsförbund KS/2018:453. Inkom 2019-01-10.   

- Protokollsutdrag, förändring av taxa för brandskyddskontroll från 1 januari 2019, 
(Sbff) KS/2018:492. Inkom 2018-12-27. 

- Protokoll, förbundsdirektionens (Sbff) beslut per capsulam. Inkom 2018-12-21. 
- Beslut, Taxa för brandskyddskontroll KS/2018:492. Inkom 2018-12-27.  
- Återredovisning, kommunernas ANDT förebyggande arbete. 2018-12-20 
- Nyhetsbrev 2019: 22V från Valmyndigheten, Information till 

behörighetsadministratörer, förtydliganden, handbok, erfarenhets och 
utbildningsmaterial. 

- Protokoll, Utbildningsnämndens sammanträde 2018-12-11. Inkom  
- Protokoll, Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-12-03. Inkom 2018-12-

12  
- Protokoll, Sociala utskottets sammanträde 2018-12-03. Inkom 2018-12-12 
- Protokollsjustering, direktionens (Sbff) sammanträde den 7 december. Inkom2018-

12-11. 
- Protokoll, Nykvarnsbostäders sammanträde onsdagen den 28 november 2018. 

Inkom 2018-12-06.  
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Akten 
 
 


