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Tid och plats Tisdagen den 30 oktober kl.13.30-17.45 i konferenssal Yngern, Nykvarns 
kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl.14.15-14-25, 15.15-15.35, 16.35-17.05 
 

Beslutande  

Ledamöter Bob Wållberg (NP), ordförande 
Märtha Dahlberg (S), 2:e vice ordförande 
Jan Brolund (NP) 
Leif Zetterberg (NP) jäv § 171 
Johan Hägglöf (M) 
Cenneth Åhlund (M)  
Michael Henriksson (S) 
Lars-Erik Aili (L) 

  
Ersättare Gunilla Wallenberg (M) ersätter Göran Nygren (M) 

Håkan Robertsson (NP) ersätter Leif Zetterberg (NP) § 171 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Håkan Robertsson (NP) §§ 160-170, 172-189 
Per Salberg (NP) 
Börje Karlsson (C)  
Lillemor Garbenius Källström (S) 
Maria Salberg (S) 

  
Tjänstemän Birgitta Elvås, tf  kommundirektör 

Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare 
Liselotte Palmborg, tf kultur- och fritidskontorschef §§ 160-169 
Maud Karlsson, tf ekonomichef §§ 160-179 
Janette Jardefalk VD AB Nykvarnsbostäder §§ 160-165 
Susanne Englund, utbildningschef §§ 160-165  
Sari Kyhälä, informationsstrateg §§ 160-182 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef  
Johan Dahlberg, avfallsansvarig §§ 181-183 
Stefan Sköldén, mark- och exploateringsingenjör §§ 178-189 
 

  
Justering  

Justerare Lars-Erik Aili (L) 
  
Tid och plats för justering Torsdagen den 1 november 2018, 12.00 på kommunhusets kansli 
  
Justerade paragrafer 160-189 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Mikael Kjelleros Endrell 
 
Ordförande 

 

 Bob Wållberg (NP) 
 
Justerare 

 

 Lars-Erik Aili (L) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunstyrelsen  

    

Sammanträdesdatum  2018-10-30  

    

Paragrafnummer  160-189  

    

Datum då anslaget sätts upp  2018-11-02  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2018-11-02--2018-11-23  

    

Datum då anslaget tas ned  2018-11-24  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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§ 160 

Mötets öppnande samt val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Erik Aili (L) att justera dagens protokoll torsdagen den 1 
november kl.12.00 på kommunhusets kansli. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 
 
Lars-Erik Aili (L) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering kommer 
att ske torsdagen den 1 november kl.12.00 på kommunhusets kansli. 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2018-10-30 
 

Kommunstyrelsen 

5(46) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 161 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändring och inkommen fråga. 

Dagordningen 

Ärende nummer 8 och 9 på dagordningen byter plats.  

Övriga frågor 

Gunilla Wallenberg (M) anmäler en fråga gällande djurhållning. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 162 

Kommundirektören informerar 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation av ny utbildningschef 
Susanne Englund, chef för utbildningskontoret presenterar sig för kommunstyrelsen. Hon 
kommer senast från Botkyrka kommun som verksamhetschef för grundskolan. Hon har 
under sina första veckor haft möjlighet att få träffa samtliga skolverksamheter för att 
presentera sig. Hon tycker det ska bli kul att ta sig an uppdraget som ny utbildningschef. 
 
Avtal mellan Kommunen och NYBO avseende drift och skötsel av Gata, Park, VA och Kultur/Fritid.  
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef och Janette Jardefak, VD NYBO informerade om att de 
träffat ett nytt avtal avseende drift och skötsel av Gata, Park, VA och Kultur/Fritidsanläggningar.  
Sedan i våras finns nya avtal avseende drift/underhåll av de kommunala fastigheterna samt ett 
städavtal för de kommunala lokalerna. 
De tidigare avtalen mellan kommunen och NYBO har varit otydliga avseende en rad olika punkter. 
Det har orsakat olika tolkningar, särskilt när det kommit in nya personer i de bägge organisationerna. I 
de nya avtalen har det gjorts ett mera genomgripande grundläggande arbete avseende att gemensamt 
tydliggöra vad som ingår och vad som inte ingår i avtalen. Vilka ytor som ska skötas, och vilken 
kvalitet det ska vara på dessa ytor. I detta arbete har personer från bägge organisationerna deltagit. 
Inför det kommande år 2019 har det dessutom redan nu bokats in tid avseende månadsuppföljningar 
och kvartalsuppföljningar.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 163 

Information: Ekonomisk uppföljning 

Dnr KS/2018:7 
Föredragande: Maud Karlsson, tf ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljningen efter nio månader visar för de flesta verksamheterna en förbrukning kring eller 

strax under riktpunkten för perioden. 

Ekonomikontorets bedömning är att verksamhetens resultat mot budget i stort överensstämmer 

med den prognos som gjordes per den sista augusti. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 164 

Information: Centrum 

Dnr KS/2010:229 
Föredragande: Bengt Andersson, chef för samhällsbyggnadskontoret 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om Nykvarns nya centrum. Som tidigare 
informerats om på KS den 2 oktober 2018, är Slättö fastighetsförvaltning numera helägare av 
Nykvarns centrum. Tidigare var det samägt med SPG, men de är nu utköpta av Slättö. Arbetet med 
detaljplan Grytan 3 pågår, men har tyvärr bromsats upp på grund av Trafikverket kräver nya och 
kompletterande utredningar om bullersituationen. Kommer dock att hanteras av kommunstyrelsen 
vid detta möte, punkt 27.  
Annars är det fortfarande mycket diskussion om de nya parkeringsreglerna som införts. Först var det 
2 timmars parkering dygnets alla timmar, det var dock inte meningen från Slättö. Varför Slättö den 24 
oktober ändrade tillbaka till 2 timmars parkering mellan 9-17. Den långsiktiga lösningen från Slättö 
kommer bli att de installerar p-automater, där betalning from två timmar och framåt (10 kr/h och 60 
kr/dygn) det vill säga i likhet med hur parkeringsreglerna är i parkeringsgaraget.  
I parkeringsgaraget har det tyvärr blivit ett tillhåll, och det har också skett vandalisering av fastighet 
och bilar. Fastighetsägaren har ökat vaktronderingen, och har ansökt om att sätta upp kameror. 
Kommunen bedriver uppsökande verksamhet gentemot de ungdomar som uppehåller sig i garaget.  
I det kommande numret av Tutan så blir det information om centrum från framför allt Slättö. 
Kommunen håller också på att uppdatera sin webbsida med allmäninformation. ´ 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 165 

Information: Byggnation av vattentorn 

Dnr KS/2015:211 
Föredragande: Bengt Andersson, chef för samhällsbyggnadskontoret 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade kort om det av kommunfullmäktige beslutade 
projektet med byggnation av vattentorn. Syftet med ett vattentorn är att säkerställa tillgången i 
Nykvarns kommun, eftersom dagens situation med enbart en huvudledning från Södertälje är sårbart. 
Projektets budget är 62,8 Mkr. En mera detaljerad tidplan är under framtagande. 
Inledningsvis så tog det längre tid än beräknat för entreprenören att erhålla ett bygglov för 
byggbodarna, detta eftersom de står på en annan fastighet än själva byggproduktionen samt att PBL 
numera ställer krav på fyra veckors tid för beslutet att laga kraft efter nämndens beslut. Detta 
informerades det om på senaste KS 2 oktober. Bygglov har nu erhållits och byggbodar har därefter 
satts upp på kommunens fastighet vid Ge Järnet.  
I samband med inledande grävning på Plafondpenseln 22, samt på den anslutande fastigheten 
Plafondpenseln 21, så upptäcktes markföroreningar som sedan tidigare inte var kända. Miljöenheten 
är tillsynsmyndighet avseende markföroreningar på Plafondpenseln 22, medan Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet på Plafondpenseln 21. Dessa har nu bestämt att Länsstyrelsen är samlad 
tillsynsmyndighet avseende detta ärende. En åtalsanmälan avseende miljöbrott är gjord. Projektet 
hanterar situationen på följande sätt: En utökad provtagning av marken. Inga resultat finns ännu från 
denna undersökning. Beroende på utfall av undersökningen påverkas både tidplan och ekonomiskt 
utfall. Det är för tidigt att säga om hur mycket det påverkar. Hittills är det dock relativt liten 
ekonomisk påverkan, lite mer kostnader för provtagning samt att det troligen inte går att återanvända 
massor som var tänkt från början.  
Kommunen och PEAB har trots dessa inledande problemen ett gott samarbete. Kommunen har 
också bistånd av SWECO i projektledning av byggnationen. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 166 

Information: Återrapportering av sammanträdestider för samtliga nämnder 

2019 

Dnr KS/2018:461 
Föredragande: Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekretrare, informerar om att samtliga nämnder beslutat 
om sammanträdestider för år 2019.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 167 

Sammanträdesplan 2019 för Digitaliseringsutskottet 

Dnr KS/2018:429 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna sammanträdesplanen 2019 för digitaliseringsutskottet, samt 
2. sammanträdesplanen skall återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-22. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens beslut KS/2018:315 § 122, som godkänts av kommunfullmäktige 2018-09-
06, skall nämnderna – och i detta fall utskottet – fastställa sina mötesplaner senast 2018-11-07 utifrån 
kommunstyrelsens sammanträdesplan. 
 
Enligt Instruktion för digitaliseringsutskottet beslutad av kommunfullmäktige 2018-05-24 § 50 skall 
kommunstyrelsen eller utskottet besluta om sammanträdesdatum och tid; normalt fyra fasta möten 
per år, samt om ordföranden anser att det behövs eller om minst två ledamöter begär det.  
 
Bifogad sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens digitaliseringsutskott är anpassad utifrån 
ovanstående direktiv, kommunstyrelsens sammanträdesplan och för att inte kollidera med skollov i 
Nykvarn eller nationella helgdagar eller andra nu kända nämnd- och kommunsammanträden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser utöver mötesarvoden för två ledamöter; 
utskottsordföranden utgörs av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande med fast månadsarvode. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-09-18 – Sammansträdesplan 2019 för digitaliseringsutskottet (KS/2018:429) 
Sammanträdesplan 2019 för digitaliseringsutskottet (KS/2018:429) 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 122 (KS/2018:315) 
Sammanträdesplan 2019 antagen av kommunfullmäktige 2018-09-06– för 
förvaltningsledningsgruppen (FLG), ordförandeberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU), Facklig samverkan (F-samverkan), kommunstyrelsen (KS) samt kommunfullmäktige (KF) 
(KS/2018:315) 

Yrkande 

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.  
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Förvaltningsledningsgruppen (FLG) 
Kansliavdelningen 
Nämndsekreterare 
Digitaliserings- och IT-avdelningen 
Kundcenter 
Akten 
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§ 168 

Sammanträdesplan 2019 för Kultur- och fritidsutskottet 

Dnr KS/2018:428 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
1. godkänna sammanträdesplanen 2019 för kultur- och fritidsutskottet, samt 
2. sammanträdesplanen skall återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde  

2019-01-22. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens beslut KS/2018:315, § 122 som godkänts ac kommunfullmäktige 
2018-09-06 skall nämnderna – och i detta fall utskottet – fastställa sina mötesplaner senast 
2018-11-07 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesplan.  
Enligt instruktion för kultur- och fritidsutskottet beslutad av kommunfullmäktige 2018-05-
24, § 51 skall kommunstyrelsen eller utskottet besluta om sammanträdesdatum och tid; 
normalt, fyra fasta möten per år, samt därutöver om ordföranden anser att det behövs eller 
om minst två ledamöter begär det.  
 
Utöver utskottsmötena skall utskottet bjuda in föreningar till kultur- och 
fritidssamverkansråd fyra gånger per år. Inget förslag/tidplan lämnas här på 
samverkansrådsmötena utan dessa bokas in löpande under året på utskottsordförandens 
initiativ.  
 
Sammanträdesplanen för kultur. Och fritidsutskottet 2019 är anpassad utifrån ovanstående 
direktiv och sammanträdesplan, samt för att inte kollidera med skollov i Nykvarn eller 
nationella helgdagar eller andra nu kända nämnd- och kommunstyrelsesammanträden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser utöver mötesarvodena för två ej fasta 
arvoderade ledamöter, utskottsordföranden utgörs av kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande, som är fast arvoderad.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-09-11 
Sammanträdesplan 2019 för kultur- och fritidsutskottet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 122 
Sammanträdesplan 2019 – för Förvaltningsledningsgrupp, ordförandeberedning, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, Facklig samverkan, kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige 

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.  
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 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Förvaltningsledningsgruppen 
Kansliavdelningen 
Nämndsekreterare 
Kultur- och fritidskontoret 
Digitaliserings- och IT-avdelning 
Kundcenter 
Akten 
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§ 169 

Förlängning av biblioteksplan 2018 

Dnr KS/2018:457 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden för 
nuvarande biblioteksplan 2015-2017 för Nykvarns kommun till och med 31 december 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bibliotekslagens 7 § ska kommuner och landsting anta planer för sin 
biblioteksverksamhet.  
Nuvarande biblioteksplan reviderades under 2014 och gäller för perioden 2015-2017 och 
förlängd att gälla till den 31 december 2018 enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-03-08. 
 
En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de 
biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och för att stimulera till 
utveckling.  
 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ny biblioteksplan där både 
fokusområden som finns med i kommunens Vision 2035 och de kommande effektmål som 
ska tas fram, finns med. Förvaltningen föreslår att den befintliga biblioteksplanen förlängs 
till utgången av 2019 och att den nya biblioteksplanen ska börja gälla från den 1 januari 
2020. 

 
Biblioteksplanen ska revideras vart fjärde år. En tidplan har tagits fram för framtagande och 
revidering: 
2018/2019 revidering/framtagande av ny biblioteksplan 
1/1 2020    ny biblioteksplan börjar gälla 
2023           utvärdering och revidering, samt antagande 
2024           ny reviderad plan börjar gälla 1/1 2024 
 
Under 2019 kommer barn och unga att ges möjlighet att vara delaktiga i att ge sina 
synpunkter och förslag på vad de tycker är viktigt, kul och bra med biblioteken.  
 
Andra dokument, förutom biblioteksplanen, att ta hänsyn till är kommunen kultur- och 
fritidspolitisk program, regional biblioteksplan och också skollagen (skolbiblioteken). 
Enligt bibliotekslagen bör det i biblioteksplanen finnas med huvudmannens vision och mål, 
uppföljningsbara mål för biblioteksverksamheterna, aktiviteter för att uppnå målen och 
beskrivning av hur uppföljningen ska göras. I nuvarande biblioteksplan finns det inte några 
mätbara mål och aktiviteter som kan följas upp och förvaltningen kommer därför att ta 
fram mätbara mål. Kungliga biblioteket har i samverkan med de regionala 
biblioteksverksamheterna och kommunala representanter inom Kvalitetsdialog tagit fram 
en frågelista utifrån bibliotekslagen och intentionerna till att lagen kom till. Denna frågelista 
kommer, där det är tillämpligt, att användas vid revideringen av biblioteksplanen.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-09-26 – förlängning av Biblioteksplan 2015-2017 
Protokollsutdrag § 29, Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-08 
Biblioteksplan 2015-2017 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Leif Zetterberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsutskottet 
Tf. Chef Kultur och fritidskontoret 
Biblioteksstrateg 
Akten 
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§ 170 

Beslutsuppföljning för kommunstyrelse och kommunfullmäktige för år 

2017 till och med 2018-08-31 

Dnr KS/2017:510 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att   
1. godkänna informationen, samt 
2. resterande ärenden enligt bilagd Beslutsuppföljning förteckning 2017-2018-08-31 ska återrapporteras på 

kommunstyrelsens sammanträde 19 februari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar årligen en beslutsuppföljning gällande de uppdrag som lämnats från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till förvaltningen. Den nu redovisade uppföljningen 
omfattar maj 2017 fram till den 31 augusti 2018 med ej färdiga uppdrag från åren 2014, 2015 samt 
2016. Förteckningen omfattar de beslut där uppdraget ännu inte är slutfört. Under rubriken status 
framgår kommande åtgärd i ärendet.  
 
Ärenden enligt bilagd förteckning ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde den 19 
februari 2019. En större del av de pågående ärendena kan avslutas under hösten 2018. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomin kan påverkas i de olika uppdragen på olika sätt. Detta framgår vid respektive 
framskrivning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-06-20 
Beslutsuppföljning, förteckning 2016-2017 – Reviderad 2018-09-26 

Yrkande 

Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Förvaltningsledningsgruppen 
Akten 
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§ 171 

Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund 

Dnr KS/2018:453 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till: 

Tillkännagivanden ska finnas på Sbff:s anslagstavla på Sbff:s webbplats www.sbff.se. 
Anslagstavlan ska innehålla: 

1. tillkännagivanden om direktionens sammanträden, 

2. tillkännagivanden av justerade protokoll, 

3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd, 

4. justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller 
annan författning, och 

5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL. 

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med 
stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan. 

2. Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa frågor angående 
årsredovisningen med: 

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den 
beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen. 

3. Beslutet i punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att fullmäktige i samtliga medlemskommuner 
fattar likalydande beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslutade 2018-04-20, § 38, att föreslå 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att ändra förbundsordningen. Förbundets förslag i dess 
helhet framgår av bifogat direktionsbeslut. 

Bakgrunden är den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01, där vissa av 
ändringarna i lagen påverkar kommunalförbund. De områden där revideringar är aktuella beskrivs 
nedan. 
Förvaltningen föreslår att förbundsordningen ändras i enlighet med förslaget från direktionen för 
Södertörns brandförsvarsförbund. Beslut om ändrad förbundsordning behöver tas med samma 
ordalydelse av alla medlemskommuner i förbundet. 

Digital anslagstavla 

Tidigare har Nykvarns kommuns fysiska anslagstavla utgjort officiell anslagstavla för förbundet. En av 
ändringarna i den nya kommunallagen innebär att kommuner liksom kommunalförbund ska ha en 
digital anslagstavla istället för en fysisk sådan. 

Ett kommunalförbunds anslagstavla ska finnas antingen på förbundets webbplats eller på en av 
förbundsmedlemmarnas webbplatser. Av rättssäkerhetsskäl ska förbundet endast ha en anslagstavla 
eftersom informationen inte får återges självständigt på flera webbplatser. Det är däremot inget som 
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hindrar att det skapas länkar från varje förbundsmedlems webbplats till den webbplats där 
kommunalförbundet har sin anslagstavla, oavsett var denna har placerats. 

Förbundsordningen ska enligt 9 kap. 6 § 10 p i den nya kommunallagen ange på vilken webbplats 
förbundets anslagstavla finns. 

Årsredovisningen och allmänhetens rätt att ställa frågor 

Av 9 kap. 6 § 14 p i den nya kommunallagen framgår att det i förbundsordningen ska anges om 
allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-10-02  
Södertörns brandförsvarsförbunds direktionsbeslut 2018-04-20, § 38 

Yrkande 

Bob Wållberg (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.  

Jäv 

Leif Zetterberg (NP) anmäler jäv på paragrafen 171. Håkan Robertsson (NP) ersätter Leif 
Zetterberg (NP) under paragraf 171.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
För verkställighet: Södertörns brandförsvarsförbund 
För kännedom: Samtliga medlemskommuner 
Akten 
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§ 172 

Anvisning för motionssvar i Nykvarns kommun 

Dnr KS/2018:477 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Anvisning för 
motionssvar i Nykvarns kommun att gälla från och med den 1 januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen har varje ledamot i kommunfullmäktige initiativrätt genom att kunna 
väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor (KL 4 kap. 19§) Även tjänstgörande 
ersättare har samma rättighet.  
Denna rutin gäller för ordföranden och berörda tjänstemän. Det är viktigt att berörda 
ordföranden och tjänstemän är väl förtrogen med processen och att svar på motion 
behandlas inom ett år. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-10-10 
Anvisning för motionssvar i Nykvarns kommun 

Yrkande 

Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Ordföranden i styrelser och nämnder 

Gruppledare 

FLG 

Akten 
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§ 173 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 samt utbetalning av 

partistöd för år 2019 

Dnr KS/2017:95 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  
1. godkänna partiernas inkomna redovisningar av kommunalt partistöd för år 2017. 

2. partistöd för år 2019 betalas ut med 623 100 kronor i enlighet med Nykvarns 
reglemente för kommunalt partistöd som beslutades av kommunfullmäktige den 14 
december 2017,  
§ 108. 

Sammanfattning av ärendet 

Regler för kommunalt partistöd anges i kommunallagen 4 kap. 29-30§. Av 4 kap. 30 § 
kommunallagen följer att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i fullmäktige varje år. 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att 
partistöd för år 2019 betalas ut med 623 100 kr i enlighet med Nykvarns reglemente för 
kommunalt partistöd. 
 
Syftet med kommunalt partistöd är att stärka partiernas ställning i den kommunala 
demokratin. Nykvarns reglemente för kommunalt partistöd innehåller regler för årlig 
redovisning. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet och transparens. 
Partiernas egna granskare ska årligen lämna en granskningsrapport med intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Av redovisningen bör 
framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 
Redovisningen ska ges in till fullmäktige senast den 30 juni varje år. Partierna har inkommit 
med redovisningar av hur kommunalt partistöd har använts för år 2017. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den budgeterade kostnaden belastar kommunens ekonomi med 623 100 i motsvarande 
utsträckning, vilket har budgeterats för mandatperioden 2019-2022. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-10-08 

Reglemente för kommunalt partistöd antagen av fullmäktige den 14 december 2017 § 108 

Partiernas redovisningar av kommunalt partistöd för år 2017 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

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



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2018-10-30 
 

Kommunstyrelsen 

22(46) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Gruppledare för politiska partier representerade i kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 174 

Budgetuppföljning kommunstyrelsen 2018-08-31 

Dnr KS/2018:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2018-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen efter åtta månaders verksamhet är den andra uppföljningen för året 
med en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljningen ligger 
tillsammans med övriga nämnders rapporter till grund för den sammanställda prognosen 
som lämnas till kommunfullmäktige.  
 
För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade 
verksamheter som visar på ett budgetunderskott med ca 4,6 mkr.  

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och 
tjänsteskrivelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-06 

Budgetuppföljning 2018-08-31 Kommunstyrelsen 

Yrkande 

Bob Wållberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Ekonomichef 

Akten 
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§ 175 

Ekonomisk uppföljning 2018 – Delårsrapport med budgetuppföljning per 

den sista augusti 

Dnr KS/2018:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten 2018 
med budgetuppföljning per den sista augusti. 
 
Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. godkänna kommunstyrelsens budgetuppföljning per 2018-08-31, samt 
2. ge kommundirektören i uppdrag med vård- och omsorgskontoret ta fram ett underlag 

för åtgärder för att strategiskt skapa förutsättningar för en budget i balans inom Vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges har beslutat om fyra strategiska ekonomiska mål. Av dem bedöms ett 
kunna uppnås under 2018. I helårsprognosen redovisas ett positivt resultat i 
resultaträkningen och en negativ budgetavvikelse i driftredovisningen liksom ett negativt 
balanskravsresultat. 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar beräknas bli -13,2 mkr. Därutöver beräknas 
realisationsvinster för 2018 med ca 34,3 mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-06 

Delårsrapport med budgetuppföljning per 2018-08-31 för Nykvarns kommun 

Bilagor: Budgetuppföljningar per 2018-08-31 vård- och omsorgsnämnden, ut- 

bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen 

Ekonomiska konsekvenser 

Helårsprognosen visar på ett positivt resultat men ett budgetunderskott i 
driftredovisningen.  

Yrkanden 

Bob Wållberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg med ge 
kommundirektören i uppdrag med vård- och omsorgskontoret och en konsult, ta fram ett 
underlag för åtgärder för att strategiskt skapa förutsättningar för en budget i balans inom 
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.  
Michael Henriksson (S), ändring av Bob Wållbergs (NP) tilläggsyrkande till att lyda Ge 
kommundirektören i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgskontoret ta fram.. 
Bob Wållberg (NP), bifall till Michael Henrikssons (S) ändringsyrkande. 
Johan Hägglöf (M), bifall till Bob Wållbergs (NP) bifall till förvaltningens förslag till beslut 
samt Bob Wållbergs (NP) tilläggsyrkande. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till Bob Wållbergs (NP) tilläggsyrkande 
Lars-Erik Aili (L), bifall till förvaltningens förslag med Bob Wållbergs tilläggsyrkande. 
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Jan Brolund (NP), bifall till Bob Wållbergs (NP) bifall till förvaltningens förslag till beslut 
samt tilläggsyrkande med Michael Henrikssons (S) ändring av Bob Wållbergs (NP) 
tilläggsyrkande. 
 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljönämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Revisionen 
Ekonomi 
Akten 
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§ 176 

Delårsrapport AB Nykvarnsbostäder 2018-01-01- 2018-08-31 

Dnr KS/2018:462 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
delårsbokslutet för AB Nykvarnsbostäder för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för AB Nykvarnsbostäder har upprättat delårsbokslut för 2018, t o m augusti. 
Bolaget redovisar ett positivt resultat för perioden om 7 331 tkr.  

Ekonomiska konsekvenser 

Det föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Delårsbokslut AB Nykvarnsbostäder 2018-01-01 – 2018-08-31 

Protokollsutdrag Nykvarns kommunkoncern AB 2018-10-15 

Protokollsutdrag AB Nykvarnsbostäder 2018-09-26. 

Yrkande 

Leif Zetterberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

AB Nykvarnsbostäder 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 177 

Delårsrapport Nykvarns kommunkoncern AB 2018-01-01 – 2018-08-31 

Dnr KS/2018:463 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
delårsbokslutet för Nykvarns Kommunkoncern AB för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2018, t o m 
augusti. 
Bolaget redovisar ett negativt resultat för perioden om – 15 tkr. 

Ekonomiska konsekvenser 

Det föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2017-10-10 

Delårsbokslut Nykvarns Kommunkoncern AB 2018-01-01 – 2018-08-31 

Protokollsutdrag Nykvarns Kommunkoncern AB 2018-10-15. 

Yrkande 

Michael Henriksson (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Nykvarn Kommunkoncern AB 

Ekonomikontoret 

Akten 
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§ 178 

Mål- och budgetramar för 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 

Dnr KS/2018:269 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa skattesatsen 2019 till 19,97 kronor. 

2. Godkänna att förvaltningen under 2019 får uppta lån till maximalt 900 mkr för kommunens 

och bolagens behov av upplåning. 

3. Godkänna att kommunens internränta för 2019 fastställs till 1,5 %. 

4. Fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2019-2021. 

5. Godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för 2019-2021. 

6. Godkänna balansbudgeten för 2019-2021. 

7. Godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för 2019-2021. 

8. Godkänna resultatbudgeten och balansbudgeten för VA-verksamheten för 2019-2021. 

9. Godkänna resultat- och balansbudgeten för renhållningsverksamheten för 2019-2021. 

10. Godkänna investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för 2019-2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetprocessen för arbetet med budget/flerårsplan 2019-2021 startade i och med 
kommunstyrelsens budgetdag i februari. Nämndpresidierna har sedan, tillsammans med 
sina respektive avdelningar, fått konsekvensbeskriva preliminärt framräknade ramar för 
2019. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni var avsikten att nämndernas budgetramar 
skulle fastställas men ärendet återremitterades. 
 
Ett valår som i år ska budgeten fastställas av det nyvalda kommunfullmäktige vilket 
tillsammans med återremissen är orsaken till att ärendet tas upp på nytt. 
 
Den föreslagna skattesatsen för 2019 är 19:97 kr.  
 
Resultatbudgeten för 2019 inrymmer en ram för verksamheternas nettokostnader med 
drygt 600 mkr vilket motsvarar driftbudgetramar på ca 611,6 mkr inklusive interna poster. 
 
Det budgeterade resultatet för 2019 är ca 12,2 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 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-10 

Budget för Nykvarns kommun 2019 – Mål och budgetramar för 2019 med ekonomisk 

flerårsplan 2020-2021 

Oppositionspartiernas alternativa budgetförslag 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S) för Socialdemokaraterna, bifall till Socialdemokraternas budget 2019-
2020. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till Liberalernas tilläggsförslag (Bilaga 1) 
Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
Leif Zetterberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla Märtha Dahlbergs (S) med 
fleras yrkande. Kommunstyrelsen beslutar avslå detsamma.  
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla Lars-Erik Aili (L) 
tilläggsförslag. Kommunstyrelsen beslutar avslå detsamma.  
 
Ordföranden ställer till sist frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla majoritetens förslag 
till budget. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  

Reservation 

Märtha Dahlberg (S) för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 2. 
Lars-Erik Aili (L) för Liberalerna reserverar sig mot beslutet till protokollet.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Vård- och omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Förvaltningsledning 

Ekonomi 

Akten 
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§ 179 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan  

Dnr KS/2018:329 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. anta Kommunerna i Stockholms läns (Storsthlm fd KSL) föreslagna prislista för 

gymnasieskolan i Storstockholm 2019 vilket innebär en genomsnittlig uppräkning om 1,8 % 
av gällande programpris, samt 

 
2. anta Storsthlm:s föreslagna prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2019 vilket innebär 

en uppräkning om 1,8%  gällande strukturtillägg. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Nykvarn ska besluta om uppräkning av programpris och strukturtillägg för 
år 2019. I samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning, där Nykvarn ingår, beskrivs att 
avtalsparterna årligen ska besluta om eventuell justering av programpeng för respektive 
utbildning efter förslag från Storsthlm/KSL. Utbildningsnämnden har godkänt de 
rekommendationer som föreslås och överlämnar därmed ärendet för beslut till 
kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Uppräkningen av programpriset och strukturtillägget innebär en ökad kostnad om cirka 600 000 
kronor för budgetåret 2019. Uppräkningen om 1,8% täcks inte helt inom den beräknade 
ramökningen för kommunens budget 2019 vilket innebär att rationaliseringar/besparingar får 
göras i annan verksamhet inom utbildningsnämndens område. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-06                                                                                                             
Utbildningsnämndens beslut §64 daterad 2018-10-01 
Storsthlm:s Rekommendation till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 inom 
gymnasieskolan 
Bilaga 1. Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2019 
Bilaga 2. Strukturtillägg - modell för beräkning och regelverk 2019 

Yrkande 

Cenneth Åhlund (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  

Storsthlm 
Utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 180 

Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna i länet att anta 

överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt 

boende  

Dnr KS/2018:331 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i sitt ställningstagande inte ställa sig bakom rekommendationen om 
Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. 

Sammanfattning av ärendet 

Storsthlms styrelse rekommenderar länets kommuner att anta en överenskommelse om bibehållet 
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. 
Rekommendationen innebär att kommunen behåller kostnadsansvar och myndighetsansvar om en 
enskild väljer att flytta till ett särskilt boende i en annan kommun i Stockholms län.  
Bedömningen görs att behov av förelagen överenskommelse inte föreligger, samt att skäl till att ändra 
tidigare ställningstagande i frågan inte heller föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Bedöms inte medföra nya ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-10-09  
Tjänsteskrivelse 2018-09-19  
STORSTHLM, rekommendation KSL/14/0057-116  
Förslag till överenskommelse 

Yrkande 

Bob Wållberg (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  

Storsthlm 
Vård- och omsorgschef  
Akten   
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§ 181 

Nytt särskilt boende för äldre 

Dnr KS/2018:269 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret och ekonomikontoret i uppdrag att 
påskynda processen att utreda förutsättningar för ett nytt särskilt boende för äldre i enlighet med de 
beslut som vård och omsorgsnämnden har fattat 2017-01-23 och 2017-12-04, samt i enlighet med 
innehållet i denna tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att omfattande platsbrist råder gällande platser inom särskilt boende för äldre, 
föreligger ett påtagligt behov av att beslut fattas och åtgärder vidtas för att påskynda en utbyggnad av 
platser inom särskilt boende. Då verksamheten i nuläget är tvingad att köpa externa platser utanför 
kommunen, bedöms detta medföra en merkostnad motsvarande 7 miljoner kronor för år 2018. 
 
Kommunfullmäktige har 2017-10-10 § 155 beslutat att avsätta 110 mnkr i investeringsbudgeten för 
nytt särskilt boende för äldre i Mål och budgetramar för 2018 med ekonomisk plan 2019-2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

En köpt plats på särskilt boende för äldre, uppskattas vara ungefär 500 kronor per dygn dyrare än en 
plats i egen regi. För 2018 års första månader har platser köpts utanför kommunen till en kostnad av 
2,7 miljoner kronor. Kostnaden kommer att eskalera under resterande del av året och bedöms landa 
på närmare 7 miljoner kronor för helåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-10-08   
Tjänsteskrivelse 2018-08-27  
Protokollsutdrag § 7, vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23 
Tjänsteskrivelse 2017-11-21 
Protokollsutdrag § 67, vård- och omsorgsnämnden 2017-12-04  

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  
Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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  

Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadskontoret  
Vård- och omsorgschef  
Akten 
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§ 182 

Byggnation av återvinningscentral  

Dnr KS/2016:117 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att  
1. besluta att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att fatta nödvändiga beslut, göra 

nödvändiga upphandlingar och överenskommelser för att bygga och driva en 
återvinningscentral (ÅVC) på ”Solfångartomten”, i anslutning till gamla panncentralen, 
samt 

2.  besluta om en investeringsram om 20 mkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Avfallshanteringen i Nykvarn har kommit långt på kort tid. Ett av Sveriges mest kompletta 
sorteringssystem är upphandlat och under införande, kundtjänst och fakturering är 
övertagen i egen regi och arbetet med att kvalitetssäkra tjänsterna pågår för fullt. I arbetet 
med att öka servicen och miljönyttan i den kommunala avfallshanteringen för Nykvarns 
kommuninvånare och småföretag utgör en kommunal återvinningscentral en 
framgångsfaktor. Den ligger i linje med kommunens utveckling i stort och nu finns det 
även ett gynnsamt ekonomiskt utrymme att utgå ifrån. Planen är att återvinningscentralen 
ska finansieras utan stöd från skattekollektivet. Några viktiga parametrar att ta hänsyn till: 

 Vi förbättrar servicen till kommuninvånarna och företagen. I Statistiska Centralbyråns 

undersökning Nöjd kund index får ”tillgänglighet till återvinningscentral” jämförelsevis låga 

betyg de senaste åren. 

 Vi förbättrar miljön, både genom att ha en central i framkant och ge förutsättningar för 

återbruk och renoveringar. 

 Vi skapar förutsättningar för förbättrad ekonomi och kvalitetssäkring genom att ”ta hem” 

arbetsuppgifter från entreprenörer. Det gäller t ex montering av hemsorteringskärl och 

distribution av gröna påsar (ej till villahushåll). 

 Vi ger oss själva bättre utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att anpassa verksamheten 

lokalt. Det gäller t ex möjligheten att skapa secondhand marknader med lokala aktörer, hitta 

synergieffekter med Nykvarnsbostäder och införa hämtning av grovavfall hos icke bilburna. 

 Vi driver anläggningen på ett sådant sätt att vi skapar nya möjligheter för arbetslösa, 

nysvenskar, ungdomar och feriearbetare. Tillsammans med Vård och omsorgsavdelningen blir 

driften av anläggningen ett positivt verktyg mot arbetslöshet och för social gemenskap. 

 
Den årliga kostnaden för anläggningen är beräknad till ca 3,2 mkr. Vid delårsbokslutet 
uppskattades 2018 års överskott till ca 2 mkr vid årets slut. Lägger man därtill kostnaden för 
att utnyttja Telge Återvinnings centraler finns det ett ekonomiskt utrymme om ca 3 mkr. 
Utöver det så finns det kostnader under 2018 på 3-400 tkr som är av övertagsspecifik 
karaktär. Som jämförelse kan även nämnas att ett budgetunderskott om 600 tkr motsvarar 
en taxehöjning om ca 150 kr per abonnemang och år.  
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Det finns flera parametrar som påverkar ovan beskrivna utfall: 
- Eventuella intäkter från försäljning av företagskort och samutnyttjande med 

Nykvarnsbostäder är inte medräknade. 

- Efter utgången av 2018 beräknas avfallskollektivet visa en positiv balans om ca 4 mkr. Detta 

överskott skulle kunna användas för att hantera ett eventuellt underskott under kommande år 

alternativt användas för att minska kostnaden över tid.  

Ekonomiska konsekvenser 

Som beskrivits ovan finns det ett flertal parametrar att ta hänsyn till.  

 Utgår man från grundberäkningen hamnar taxekollektivet på ett intäktsminus om ca 200 tkr. 

Detta motsvarar en taxehöjning om ca 50 kr per abonnemang. 

 I detta intäktsminus har inte minskade kostnader för övertagandet under 2019 tagits med. 

 I ovan beskrivna resultat är inte intäkter från företag med. Inte heller eventuella 

samutnyttjandevinster med Nykvarnsbostäder. 

 Taxekollektivet kommer att vid utgången av 2018 ha ett ackumulerat överskott på ca 4 mkr. 

Detta överskott torde kunna användas för att täcka upp för ett eventuellt minus under 

kommande år, alternativt användas för att minska kostnader över tid.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Kompletterande utredning 2018-09-24 

Avsiktsförklaring 2018-09-26 

ÅVC Nykvarn Ritning 2016-11-09  

Yrkanden 

Leif Zetterberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Michael Henrikssons (S), avslag till förvaltningens förslag till beslut.  
Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till 
beslut eller avslå detsamma. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma.  

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till protokollet.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Avfallsansvarig 
Samhällsbyggnadschef 
Akten 
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§ 183 

Exploateringsavtal för Kaffebryggaren 1 

Dnr KS/2018:338 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att  
1. godkänna exploateringsavtal med IB Bostad Nykvarn AB avseende genomförande av detaljplan 

för fastigheten Kaffebryggaren 1 m fl, samt 
 

2. uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att en ny detaljplan för fastigheten Kaffebryggaren 1 tas fram ska ett 
exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören för att säkerställa ett ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Detaljplanen ger även möjlighet att bygga på kommunen mark i 
anslutning till Kaffebryggaren 1 som då förvärvas av exploatören till ett pris av minst 23 400 000 
kronor. Kommunen bekostar då utbyggnad av allmänna anläggningar inom området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utbyggnaden av området bekostas av kommunen och kostnaderna täcks av markförsäljning. 
Kommunen är huvudman för de allmänna anläggningarna inom området och får ökade 
driftskostnader för bl a gator och va-ledningar.  

Driftbudget 

Någon exakt kalkyl för driftkostnader har ej gjorts men förvaltningen bedömer att för gator och övrig 
allmän platsmark uppgår dessa till ca 50 000 kr/år. 

Investeringsbudget 

Kostnaderna för allmänna gator och ledningsflytt har kostnadsberäknats till mellan 10 och 15 mkr. 
Kostnaderna täcks av markförsäljning till ett minimipris av 23.4 mkr. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-09-10 
Exploateringsavtal 2018-09-10 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), 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. 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Ekonomi 
Mark- och exploatering 
Akten 
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§ 184 

Detaljplan för Kaffebryggaren 1 med viss omgivande mark - Antagande 

Dnr KS/2016:139 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Kaffebryggaren 
1 m.fl.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området med fler bostäder samtidigt som de 
befintliga bostadshusen utvecklas och byggs på. I delar av tillkommande byggnadsbestånd 
tillåts även vård samt även kommersiella verksamheter i entreplan. I uppdraget ingår att 
anpassa den del av Centrumvägen som angränsar till planområdet och möjliggöra för att 
anlägga en stadsgata.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planarbetet bekostas av exploatören.  

Driftbudget 

Fler bostäder innebär att fler människor kommer bo i Nykvarn. Ett genomförande av 
detaljplanen innebär därför att kommunens driftbudget för exempelvis vägunderhåll och 
skola och förskola kommer öka. Fler invånare innebär även att kommunens skatteintäckter 
ökar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-10-09 
Plankarta reviderad 2018-10-09  
Plan- och genomförandebeskrivning reviderad 2018-10-09  
Granskningsutlåtande 2018-07-31  

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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.  
 __________________  
 
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 

Planadministratören 

Akten 

 



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2018-10-30 
 

Kommunstyrelsen 

40(46) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 185 

Exploateringsavtal avseende del av Mörby 5:1 – Mörby 5 

Dnr KS/2018:409 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
1. godkänna exploateringsavtal med Kilenkrysset AB avseende detaljplanen för Mörby 5, samt 
 
2. uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att en ny detaljplan för del av Stockholm Syd, Mörby 5, har tagits fram ska ett 
exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och exploatören för att säkerställa ett ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Exploateringsavtalet bygger på tidigare principöverenskommelser 
mellan parterna som säger att kostnaderna för allmänna anläggningar inom området fördelas efter 
arealen kvartersmark som parterna innehar. När det gäller utbyggnaden av allmänna vatten- och 
avloppsledningar sker utbyggnaden genom va-kollektivets försorg och kostnaderna täcks via va-taxan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utbyggnaden av området innebär stora kostnader för kommunen men också stora intäkter. Ett antal 
grova kalkyler har upprättats som ger vid handen att intäkterna överstiger kostnaderna med stor 
marginal. Samtidigt är Mörby 5 en detaljplan med vissa svårigheter och med ett betydande 
hänsynstagande vilket innebär att en kalkyl måste innehålla en stor del oförutsedda kostnader. När 
projekteringen av området har kommit en bit och kostnadsbilden har klarnat avser förvaltningen att 
återkomma till kommunstyrelsen med lägesrapporter. 

Driftbudget 

Ett fullt utbyggt område innebär höga driftskostnader för kommunen både avseende gator, va-
anläggningar och dagvattenanläggningar. I samband med projekteringen av området måste 
kostnaderna arbetas in i driftbudgeten. 

Investeringsbudget 

Kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar inklusive planarbete, utredningar mm uppskattas 
till ca 120 mkr. En stor del oförutsedda kostnader bör dock läggas till detta belopp. Kostnaderna för 
allmänna VA-ledningar redovisas separat i investeringsbudgeten. Intäkterna bedöms till minst 400 
mkr men dessa kan öka beroende på förädlingsgraden på kvartersmarken vilket dock då även påverkar 
kostnadssidan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-15, § 40 
Tjänsteskrivelse 2018-10-09  
Exploateringsavtal 2018-10-09 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Mark- och exploatering 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 186 

Detaljplan för Grytan 3 - Antagande 

Dnr KS/2017:393 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Grytan 3, 
Nykvarns centrum. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att reglera användningen av planlagd mark i nya Nykvarns 
centrum som är under uppförande. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förändringen av detaljplanen bekostas av exploatör i enighet med tecknat 
plankostnadsavtal.  
 
Driftbudget 

Med utökning av kvartersmark tillkommer en marginall utökning av driftkostnader för 
gågatan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-01 
Plankarta 2018-10-16 
Plan- och genomförandebeskrivning 2018-09-13 
Granskningsutlåtande 2018-10-02 
Fastighetsförteckning 2018-06-04 
Behovsbedömning 2017-12-27 
Dagvattenutredning 2012-10-05 
Bullerutredning 2018-09-13 

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Leif Zetterberg (NP), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Ekonomichef 

Planenheten 

Akten 
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§ 187 

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr KS/2018:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

A 18 Avskrivning 
av skuld till 
Nykvarns 
kommun 
 

Faktura 61373 från 2015 gällande 
sanktionsavgifter för Bygg- och 
miljönämnden. 
Samhällsbyggnadsavdelningen väljer att 
avskriva denna intäkt, då företaget har 
gått i konkurs. KS/2018:401 
 

2018-08-31 

A 18 Avskrivning 
av skuld till 
Nykvarns 
kommun 
 

Faktura 61461 från 2015 gällande stillestånd i 
samband med byggentreprenad för GC-väg längs 
Södertäljevägen i Nykvarn. 
Samhällsbyggnadsavdelningen väljer att avskriva 
denna intäkt, då utsikterna för att vinna denna 
tvist är mycket små.  
 

2018-10-31 

A 10 Beslut att utse 
tillförordnad 
ekonomichef 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, 
punkt F 10, utses härmed Maud Karlsson, 
ekonom,  som tillförordnad ekonomichef under 
ordinarie ekonomichefs, Percy Carlsbrand, 
sjukfrånvaro mellan 26 oktober och 8 november 
2018. 
 

2018-10-26 

B1h Tilldelnings-
beslut för 
personaladmi
nistration, TI 
2017:1164 
 

Tilldelningsbeslut KS/2018:501 2018-10-23 

B1h Tilldelningsbe
slutför 
Filmproduktio
n TI 
2017:1181 
 

Tilldelningsbeslut KS/2018:489 2018-10-17 

B1h Färsk frukt 
och grönt, TI 
2018:2023 
 

Tilldelningsbeslut 2018-10-16 
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B1h Rengöringsme
del och 
förbruknings
material TI 
2016:755 
 

Tilldelningsbeslut 2018-10-11 

B1h Tilläggsavtal 
med Tele2 

Tilldelningsbeslut 2018-10-10 

    
C 3 Nyupplåning 

100 mkr 
Lån om 100 mkr tecknas från 2018-11-25 med 
Kommuninvest med kapitalbindning till  
2023-11-13. KS/2018:431 
Lånet avser nyteckning inom den av 
kommunfullmäktige beslutade ramen.  
Villkor: Referens 3 mån. Stibor, marginal till 
referens 0,26 %, Ränta -0,215 %. 
 

2018-10-12 

F10 Tillförordnad 
verksamhetsc
hef, Kultur- 
och 
fritidskontoret 

I enlighet med KS delegationsordning punkt 10, 
utses Percy Carlsbrand till tillförordnad chef för 
kultur- och fritidskontoret under tf. chef för 
kultur- och fritidskontoret, Liselotte Palmborgs 
frånvaro den 8-12/10 2018. 
 

2018-10-05 

A 29 Utseende av 
ordinarie 
attestant 

Ordinarie attestant – Gruppchef Kundcenter Lena 
Ramdani, ansvar 132200 och projekt 51405 från 
2018-10-05 tills vidare. Avser attest av 
kompletterande inköp av telefoner.  

2018-10-05 

    
  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 188 

Inkomna protokoll och skrivelser 

Dnr KS/2018:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

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

- Informationsbrev från Skatteverket gällande ”Skatteverkets vägledning för 
hantering av skyddade personuppgifter i svensk förvaltning”. Inkom 2018-10-29. 

- Gräsrotsbrev från Gräsrotsimperiet gällande Katastrofdag i Riksdagen måndagen 
den 26 oktober 2020. Inkom 2018-10-27. 

- Kallelse och protokoll från Vårljus sammanträde med styrelsen 2018-09-26, §§ 1-7. 
Inkom 2018-10-23. 

- Cirkulär 18:37 från Sveriges Kommuner och Landsting gällande 
Budgetförutsättningar för åren 2018-2021. Inkom 2018-10-22.  

- Brev från Valmyndigheten gällande ”Datum på bevis i kommunfullmäktigevalet”. 
Inkom 2018-10-16. 

- Protokoll från AB Nykvarnsbostäders sammanträde 2018-10-26, §§ 1-8. Inkom 
2018-10-16. 

- Protokoll från Södertörns brandförsvarsförbunds sammanträde 2018-10-12,  
§§ 66-76. Inkom 2018-10-16. 

- Gräsrotsbrev nr 2018-10 från Gräsrotsimperiet gällande ”Vi emotser beslut från 
folket och Sverige”.  Inkom 2018-10-15. 

- Brev från Trafikverket gällande Framkomlighetsprogram. Inkom 2018-10-15. 
- Meddelande från Transportstyrelsen gällande ”Behörighet till direktåtkomst via 

SSBTEK – Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd. Inkom 2018-10-15. 
- Informationsbrev från Storsthlm gällande övergång till ny utskriftsprocess. Inkom 

2018-10-15. 
- Bedömning från Livsmedelsverket gällande Åtgärdsplan angående 

livsmedelskontroll och brister som påtalats vid revision den 30 maj 2018. Inkom 
2018-10-09. 

- Protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2018-10-01, §§ 48-56.  
Inkom 2018-10-09. 

- Protokoll från Sociala utskottets sammanträde 2018-10-01, §§ 62-66.  
Inkom 2018-10-09. 

- Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-09-05, § 67 – - 
Samverkansöverenskommelse Miljösamverkan Stockholms Län 2019-2022. 

- Protokoll från Utbildningsnämndens sammanträde 2018-10-01, §§ 54-67. Inkom 
2018-10-08. 

 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 189 

Övrigt 

Dnr KS/2018:2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av den ställda frågan och svaret. 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Wallenberg (M) ställer en fråga som rör vad kommunens hälsovårdsinspektör gör 
med frågor som gäller djurhållning i kommunen. Jan Brolund (NP) och 
samhällsbyggnadschefen Bengt Andersson svarar att det är Länsstyrelsen som sköter frågor 
som rör djurhållning. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
 
 


