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Tid och plats Tisdagen den 8 maj 2018 kl.13:30-18:30 i konferenssal Yngern, Nykvarns 
kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl. 14:45-15:10, 15:45-16:00, 16:55-17:35, 18:00-18:10 

Beslutande  

Ledamöter Bob Wållberg (NP), ordförande 
Göran Nygren (M), 1:e vice ordförande 
Märtha Dahlberg (S), 2:e vice ordförande 
Jan Brolund (NP) 
Leif Zetterberg (NP) jäv § 80 
Johan Hägglöf (M) 
Cenneth Åhlund (M) 
Lars-Erik Aili (L)  
      

  
Tjänstgörande ersättare Lillemor Garbenius Källström (S) ersätter Michael Henriksson (S) 

Håkan Robertsson (NP) § 80 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Håkan Robertsson (NP) §§ 70-79, 81-91 
Per Salberg (NP) 
Gunilla Wallenberg (M)  
Börje Karlsson (C)   
Maria Salberg (S)  
      

  
Tjänstemän Ola Edström, kommundirektör 

Maria Frykegård,tf kommunsekreterare 
Paula Nolander, näringslivsutvecklare §§ 70-75 
Lena Ramdani, informationsstrateg §§ 70-77 
Percy Carlsbrand, ekonomichef §§ 70-83 
Liselotte Palmborg, tf kundcenterchef §§ 70-76 
Martin Mansell, planchef 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef 
Sofia Elvin, personalchef §§ 70-79 
Sari Kyhälä, kommunikatör §§ 70-81 
David Schubert, näringslivschef §§ 70-77 
Sofia Forsberg, samhällsplanerare, §§ 77-91 

  
Justering  

Justerare Lars-Erik Aili (L) 
  
Tid och plats för justering Måndagen den 14 maj, kl 11:00 på kommunhusets kansli 
  
Justerade paragrafer 70-91 
  
Underskrifter  

 
Sekreterare 

 

 Maria Frykegård 
 
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  2018-05-08  

    

Paragrafnummer  70-91  

    

Datum då anslaget sätts upp  2018-05-15  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2018-05-15 - 2018-06-07  

    

Datum då anslaget tas ned  2018-06-06  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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§ 70 

Mötets öppnande samt val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Erik Aili (L) att justera dagens protokoll den 14 maj kl.11:00 
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 måndagen den 14 maj kl. 11:00 på kommunhusets kansli. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 71 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs med förändringen att punkt 23 Övrigt utgår eftersom inga övriga frågor 
anmäls. 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 72 

Kommundirektören informerar 

Dnr KS/2018:3 
Föredragande: Ola Edström 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutveckling 
Paula Nolander informerar om sitt uppdrag som näringslivsutvecklare i Nykvarns kommun. 
Paula Nolander kommer att arbeta 50% med besöksnäring och 25% med övriga 
näringslivsfrågor där hon kommer att vara näringslivschef David Schubert behjälplig.  
 
Paula Nolander informerar om att utveckling av näringslivet sker via tre nätverk: 

- Öppet nätverk för alla företagare i kommunen där både företagsledare och 
medarbetare deltar. Nätverket träffas fyra gånger per år. 

- Längre nätverkssatsning för företagare i kommunen med kunskapsutveckling och 
erfarenhetsutbyte som målsättning. Nätverket träffas tio gånger per år. 

- Öppet nätverk för den som verkar inom besöksnäringen som företagsledare eller 
medarbetare. Nätverket anordnar träffar med aktuell information från kommunen, 
inspirationsföreläsningar samt nätverkande i branschen. 

 
Öppna jämförelser 
Näringslivschef David Schubert informerar om resultatet gällande öppna jämförelser. 
Nykvarns kommun har fått ett något sämre resultat än tidigare år. David Schubert 
informerar om att resultatet påverkas av att Nykvarn är en liten kommun och 
svarsfrekvensen har varit låg. Det är därför svårt att dra några slutsatser av resultatet. En 
analys av resultatet kommer att göras som kommunstyrelsen vid ett senare sammanträde 
kommer att få ta del av. 
 
Dataskyddsombud 
Kommundirektör Ola Edström informerar om att Ulrica Mellergård har anställts som 
dataskyddsombud på 50 % från och med den första juni. Tjänsten kommer att delas med 
Salems kommun. 
 
Jubileum för Folkets Park 
Informationsstrateg Lena Ramdani informerar om jubileumsåret för Folkets Park. Ett 20-tal 
evenemang är inbokade i Folkets Park under sommaren och fler evenemang kommer att 
tillkomma. Folkets Park kommer bland annat att ha ett midsommarfirande samt 
allsångskväll. 
 
Alla evenemang kommer att finnas på kommunens hemsida samt skickas ut till alla hushåll i 
kommunen. 
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Information om kommunens badplatser 
Tf kundcenterchef Liselotte Palmborg informerar om att bryggor kommer att läggas ut vid 
badplatserna och när detta är gjort kan baden öppnas för allmänheten. Kommunens kultur- 
och fritidsavdelning ansvarar för badplatserna från och med i år. 
 
Presentation av ny medarbetare 
Martin Mansell är ny planchef på samhällsbyggnadsavdelningen. Han har tidigare arbetat 
som planchef i andra kommuner. Hans senaste anställning är i Salems kommun. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 73 

Information: Ekonomisk uppföljning 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Percy Carlsbrand informerar om marsuppföljningen.  
Prognosen för kommunstyrelsens budget visar på ett underskott om -6 miljoner kronor där 
samhällsbyggnadsavdelningen och vård- och omsorgsavdelningen visar på ett minusresultat. 
Andra nämnder som prognostiserar ett underskott är valnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden. Sammanlagt beräknas kommunen vid årsskiftet visa ett resultat om -21 
miljoner jämfört med tilldelad ram eller ersättning. Hittills i år redovisas reavinster i 
exploateringsverksamheten om 26,6 mkr. Ytterligare intäkter i form av reavinster beräknas 
tillkomma med 10-20 miljoner kronor. 
Prognosen för resultaträkningens balanskravsresultat är -11,6 miljoner kronor. Om 
kommunen redovisar ett negativt sådant skall detta täckas i budgeten under de kommande 
tre åren. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 74 

Information: Centrum 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerar om Nykvarns nya centrum.  
- Byggnation av stadsradhus, det nya huset med 43 lägenheter samt tillhörande parkeringsgarage pågår 
enligt tidplan vilket innebär att de är klara i juli 2018. Butiksytorna är uthyrda. Knappt hälften av 
bostadsrätterna är sålda.  
 
- Finansiären bakom SPG, vilket är Slättö Förvaltning AB, har sedan ett antal månader tillbaka tagit en 
mer aktiv roll i genomförandet av projektet Nykvarns nya centrum. Eftersom projektet går in i en mer 
ekonomisk tung fas samtidigt som det marknadsmässiga läget förändras är detta naturligt. Samtidigt 
har det inneburit att kommunen väntar på en del underlag och förtydliganden avseendet projektets 
fortsättning.  Möten mellan kommunen och Slättö har genomförts. Punkthus på den nu tillfälliga 
grusade parkeringsytan kommer enligt Slättö att kunna påbörjas under oktober månad. Byggnation av 
bostadshus vid den nu instängslade ytan längs slänten är enligt Slättö mer osäkert om när det exakt 
ska genomföras. Kommer inte ett genomförande igång på denna yta, i händelse av till exempel ny 
etappindelning, har kommunen krävt att den bör iordningsställas och öppnas upp för allmänheten. 
Slättö är positiva till detta, och ska återkomma med ett förslag.  
 
- Kommunstyrelsen uppmanade samhällsbyggnadschef Bengt Andersson att påtala för Slättö att 
genomförandet av Nykvarns nya centrum är tidsmässigt reglerat i det exploateringsavtal som finns 
mellan kommunen och exploatören. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 75 

Information: Furuborgskolan 

Dnr KS/2013:211 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerar kort om att byggnationen av 
Furuborgskolan etapp två sker enligt budget och tidplan. Tidplanen är att byggnationen ska 
vara klar till i början av augusti 2018. En invigning planeras i samband med detta. 
 ________________ 

Beslutet expedieras till  

Akten 
  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2018-05-08 
 

Kommunstyrelsen 

11(33) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76 

Information: Byggnation av vattentorn 

Dnr KS/2015:311 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerar kort om det av kommunfullmäktige 
beslutade projektet byggnation av vattentorn. Projektets budget är 62,8 Mkr. Projektet 
påbörjas inom några veckor genom att sly och träd tas bort. Därefter planeras att ett officiellt 
första spadtag ska genomföras. Prognos för färdigställande ligger just nu i september 2019.  
________________ 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 77 

Instruktion för Digitaliseringsutskott 

Dnr KS/2018:225 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Instruktion för 
Digitaliseringsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade efter en översyn om förändringar i den politiska 
organisationen, § 24 den 2017-04-20. I beslutet ingick att inrätta två utskott till 
Kommunstyrelsen; dels ett Digitaliseringsutskott och dels ett Kultur- och fritidsutskott. 
 
Förvaltningen fick uppdraget att ta fram förslag på instruktion till respektive utskott. Förslaget har 
stämts av med Digitaliseringsutskottet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-16  
Instruktion för Digitaliseringsutskottet 

Yrkanden 

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

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Revisorerna 
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§ 78 

Instruktion för Kultur- och fritidsutskott 

Dnr KS/2018:226 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Instruktion för Kultur- och 
fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade efter en översyn om förändringar i den politiska 
organisationen, § 24 den 2017-04-20. I beslutet ingick att inrätta två utskott till 
Kommunstyrelsen; dels ett Digitaliseringsutskott och dels ett Kultur- och fritidsutskott. 
 
Förvaltningen fick uppdraget att ta fram förslag på instruktion till respektive utskott. Förslaget har 
stämts av med Kultur- och fritidsutskottet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-16  
Instruktion för Kultur- och fritidsutskottet 

Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Akten 
Kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Revisorerna 
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§ 79 

Handlingsplan för heltid som norm för perioden 2018-2021 

Dnr KS/2018:211 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan för heltid som norm för perioden 2018-2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har 
tillsammans med arbetstagarorganisationen Svenska Kommunalarbetareförbundet 
(Kommunal) ett gemensamt intresse av att minska deltidsarbetet. Parterna är överens om 
att förmågan att attrahera och rekrytera personal, liksom att motivera och utveckla 
befintliga medarbetare, har stor betydelse för verksamheters effektivitet och kvalitet.   
Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. 
När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida 
kompetensförsörjning och för jämställdheten i samhället.  
 
I det centrala kollektivavtalet mellan SKL och Kommunal (HÖK 16) framgår att alla 
arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Detta ska 
göras genom en framtagen handlingsplan och ska gälla fram till 2021-05-31.  
 
Det är viktigt att tänka på att verksamhetens behov och resurser ska ligga till grund för 
handlingsplanen. Den ska årligen utvärderas och på så sätt fungera som utgångspunkt för 
det fortsatta arbetet. 
Handlingsplanen för Nykvarns kommun är lokalt framtagen av arbetsgivaren och 
Kommunal tillsammans, i en partsgemensam arbetsgrupp, och omfattar Kommunals 
avtalsområde.  
 
I linje med centrala parters överenskommelse innebär det att Nykvarns kommun har 
följande mål fram till och med år 2021: 
 

Mål, andel 

heltidsarbetande 
2018 2019 2020 2021 

I hela kommunen 
 70 
% 

 72 
% 

 73 
% 

 74 
% 

 
För att nå målsättningen att minst 74 % arbetar heltid år 2021 kommer Nykvarns kommun 
rikta in sig på följande aktiviteter:  

 Se över möjligheten att erbjuda heltidsanställning när vakanta tjänster uppstår 

 Utreda potentialen för hållbar heltid, en heltidsorganisation 

 Genomföra informationsinsats 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär en beräknad kostnad under budgetår 2019 om 100 tkr, och avser externt stöd i 
arbetet då den spetskompetens som krävs saknas i egen regi. Denna kostnad avser framtagande av 
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förslag om hur befintlig organisation kan utvecklas för att möjliggöra fler heltidsarbetande, inte för 
genomförande av förslaget. Kostnaden ska rymmas inom befintlig budgetram. 
 
En fungerande heltidsorganisation kan komma att underlätta kompetensförsörjningen samt minska 
antalet visstid- och timanställningar framöver, något som bidrar till ökad kvalitet och minskade 
kostnader inom de verksamheter där det idag är flest antal deltidsarbetande medarbetare; vård och 
omsorg samt förskola.  

Beslutsunderlag 

Heltid som norm – Handlingsplan 2018-2021 KS/2018:211 
Tjänsteskrivelse 2018-04-06  

Yrkanden 

Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens förslag till beslut 
Göran Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut 
Lars-Erik Aili (L), 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  

Akten 

FLG 
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§ 80 

Årsredovisning 2017 för Södertörns brandförsvarsförbund 

Dnr KS/2018:193 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att förbundsdirektionen och 
de enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för 
2017 års förvaltning enligt revisorernas tillstyrkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna för Södertörns brandförsvarsförbund har granskat förbundets verksamhet för 
2017 och lämnat sin revisionsberättelse 2018-03-19. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser utan är av formell karaktär. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-03-29 

Årsredovisning 2017 för Södertörns Brandförsvarsförbund 

Protokoll – Södertörns brandförsvarsförbund 2018-03-16 

Revisionsberättelse för 2017 med bilagor 

Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), 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 och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. Håkan 
Robertsson (NP) ersätter Leif Zetterberg (NP). 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 

Kommunfullmäktige 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Bygg- och miljönämnden 
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§ 81 

Omfördelning av budget från kundcenter till näringslivsenheten 

Dnr KS/2018:218 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 820 tkr från 
kundcenteravdelningen/kommunikationsenhetens budget till näringslivsenhetens budget från och 
med budgetåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Våren 2018 övertog näringslivsenheten ansvaret för besöksnäringsfrågorna från 
kommunikationsenheten på kundcenteravdelningen. En näringslivskoordinator anställdes på 75 % 
och för att näringslivsenheten ska ha möjlighet att hålla sin budget måste en omfördelning av 820 tkr 
göras från kommunikationsenheten till näringslivsenheten.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär endast en omfördelning av redan beslutade medel. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-11  

Yrkande 

Göran Nygren (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  

Akten 
Ekonomiavdelningen 
Kundcenteravdelningen 
Kommunikationsenheten 
Näringslivsenheten 
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§ 82 

Lokalförsörjningsplan - Samråd 

Dnr KS/2018:23 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att låta det framtagna förslaget gå ut på samråd till berörda 
nämnder och utskott – det vill säga utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
kultur- och fritidsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nykvarns kommun har de senaste åren haft en befolkningstillväxt som procentuellt sett är bland de 

högsta i Sverige. I samband med befolkningstillväxten ställs ökade krav på kommunal service. 

Lokalförsörjningsplanen syftar till att få en överblick av kommunens nuvarande och framtida behov 

av lokaler för förskola, skola och vård- och omsorgsverksamhet. Lokalförsörjningsplanen behandlar 

även idrottshallar samt lokaler för viss kulturverksamhet. 

 

Planen bygger på befolkningsprognoser från SCB samt ett alternativt scenario där alla 

pågående och kommande projekt i kommunens projektplan färdigställs utan förseningar 

eller komplikationer. Projektplansscenariot ger en högre befolkningstillväxt än scenario 

SCB, men båda scenarierna visar på omgående behov av betydande investeringar. 

Lokalförsörjningsplanens prognoser sträcker sig till år 2030. Till dess beräknas 4-6 nya 

förskolor, minst en ny grundskola och ett nytt äldreboende behöva uppföras. 

 

Lokalförsörjningsplanen är framtagen av samhällsbyggnadsavdelningen i samarbete med 

berörda avdelningar. Arbetet benämndes ursprungligen lokalförsörjningsstrategi, men efter 

det interna tjänstemannasamråd som genomfördes under januari 2018 konstaterades det att 

dokumentet är så pass konkret att lokalförsörjningsplan är en lämpligare benämning. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Nykvarns kommun. Ett 
genomförande av det som föreslås i lokalförsörjningsplanen innebär dock omfattande 
investeringar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-03 

Lokalförsörjningsplan 2018-04-03 

Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Leif Zetterberg (NP), 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 till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 

Utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Digitaliseringsutskott 

Kultur- och fritidsutskott 

Gruppledare i politiska partier i kommunstyrelsen 
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§ 83 

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19) SL 2017-0653 

Dnr KS/2018:135 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting har påbörjat arbetet med trafikförändringar 
inför december 2018 och skickat Trafikförvaltningens trafikförändringsremiss T19 till 
Nykvarns kommun och andra berörda.  
Remissyttranden ska märkas med diarienummer: SL 2017-0653 samt namn på remissinstans 
i ärendemeningen, och skickas in digitalt till Trafikförvaltningen registrator.tf@sll.se senast 
den 28/5 2018.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-17 

Yttrande 2018-04-17 

Trafikförvaltningens remissunderlag, presenterat i sin helhet här: 

http://www.sll.se/sok/?query=trafikf%C3%B6r%C3%A4ndringsremiss+T19&as_sfid=A
AAAAAVraAK0RLk10iExPEY6gtClvhCCY_bqjlwhRmV1hHD9BoPBdAqHunAB8Xi4g
LYc6xBIHOgFx0qP4oy1Atc-
hu_NvwxGn2o8Z1cBLcU3BjGRnVnQW3RrioDvu1nf1W8k8iE%3D&as_fid=e84c397b6
64a8fd93aee52563d36fffa3de65890  

Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkande i form av 
komplettering av yttrandet gällande behov av ökad busstrafik 
Märtha Dahlberg (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut med ändringsyrkande 
gällande del av yttrandet som avser anropstrafik 
Märtha Dahlberg (S) drar tillbaka sitt ändringsyrkande 
Göran Nygren (M) drar tillbaka sitt tilläggsyrkande 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Akten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

   

mailto:registrator.tf@sll.se
http://www.sll.se/sok/?query=trafikf%C3%B6r%C3%A4ndringsremiss+T19&as_sfid=AAAAAAVraAK0RLk10iExPEY6gtClvhCCY_bqjlwhRmV1hHD9BoPBdAqHunAB8Xi4gLYc6xBIHOgFx0qP4oy1Atc-hu_NvwxGn2o8Z1cBLcU3BjGRnVnQW3RrioDvu1nf1W8k8iE%3D&as_fid=e84c397b664a8fd93aee52563d36fffa3de65890
http://www.sll.se/sok/?query=trafikf%C3%B6r%C3%A4ndringsremiss+T19&as_sfid=AAAAAAVraAK0RLk10iExPEY6gtClvhCCY_bqjlwhRmV1hHD9BoPBdAqHunAB8Xi4gLYc6xBIHOgFx0qP4oy1Atc-hu_NvwxGn2o8Z1cBLcU3BjGRnVnQW3RrioDvu1nf1W8k8iE%3D&as_fid=e84c397b664a8fd93aee52563d36fffa3de65890
http://www.sll.se/sok/?query=trafikf%C3%B6r%C3%A4ndringsremiss+T19&as_sfid=AAAAAAVraAK0RLk10iExPEY6gtClvhCCY_bqjlwhRmV1hHD9BoPBdAqHunAB8Xi4gLYc6xBIHOgFx0qP4oy1Atc-hu_NvwxGn2o8Z1cBLcU3BjGRnVnQW3RrioDvu1nf1W8k8iE%3D&as_fid=e84c397b664a8fd93aee52563d36fffa3de65890
http://www.sll.se/sok/?query=trafikf%C3%B6r%C3%A4ndringsremiss+T19&as_sfid=AAAAAAVraAK0RLk10iExPEY6gtClvhCCY_bqjlwhRmV1hHD9BoPBdAqHunAB8Xi4gLYc6xBIHOgFx0qP4oy1Atc-hu_NvwxGn2o8Z1cBLcU3BjGRnVnQW3RrioDvu1nf1W8k8iE%3D&as_fid=e84c397b664a8fd93aee52563d36fffa3de65890
http://www.sll.se/sok/?query=trafikf%C3%B6r%C3%A4ndringsremiss+T19&as_sfid=AAAAAAVraAK0RLk10iExPEY6gtClvhCCY_bqjlwhRmV1hHD9BoPBdAqHunAB8Xi4gLYc6xBIHOgFx0qP4oy1Atc-hu_NvwxGn2o8Z1cBLcU3BjGRnVnQW3RrioDvu1nf1W8k8iE%3D&as_fid=e84c397b664a8fd93aee52563d36fffa3de65890
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§ 84 

Remissvar – Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad 

Dnr KS/2018:86 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Södertörnskommunernas gemensamma 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Godstrafiken står inför ett flertal utmaningar, inte bara klimatförändringen och ökade krav på miljö 
och säkerhet utan även den ökande befolkningen och ökad e-handel. Luftföroreningar och buller är 
några negativa konsekvenser från transporter av gods. Godstrafiken är dessutom både en del av och 
drabbas av den begränsade framkomligheten i staden. I takt med befolkningsökningen tilltar behovet 
av transporter av varor och avfall.  
 
Syftet med handlingsplanen är att formulera mål som styr mot nya smarta lösningar i det redan 
existerande transportsystemet samt att förankra stadens arbete med godstrafiken under perioden 
2018–2022.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-03-06. 

Södertörnsgemensamt yttrande på förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms  

stad 2018-04-04. 

Stockholms stads remissunderlag, presenterat i sin helhet här: 

http://www.stockholm.se/PageFiles/1484898/F%c3%b6rslag%20till%20handlingsplan%20f%
c3%b6r%20godstrafik%20i%20Stockholms%20stad%20-%20Remisshandling.pdf 

Yrkande 

Göran Nygren (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  

Akten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Södertörnskommunerna 

 

http://www.stockholm.se/PageFiles/1484898/F%c3%b6rslag%20till%20handlingsplan%20f%c3%b6r%20godstrafik%20i%20Stockholms%20stad%20-%20Remisshandling.pdf
http://www.stockholm.se/PageFiles/1484898/F%c3%b6rslag%20till%20handlingsplan%20f%c3%b6r%20godstrafik%20i%20Stockholms%20stad%20-%20Remisshandling.pdf
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§ 85 

Remissvar – Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i 

Stockholms län, 106-2131-2015 

Dnr KS/2018:110 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett förslag till handlingsplan för grön 
infrastruktur som skickats på remiss till Nykvarns kommun och andra berörda.  
Remissyttranden ska märkas med diarienummer: 106-2131-2015, och skickas in digitalt till 
miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se senast den 15/5 2018.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för Nykvarns kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-04 

Yttrande 2018-04-03 

Länsstyrelsens remissunderlag, presenterat i sin helhet här: 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2018
/R2018-01-REMISS-Gr%c3%b6n-infrastruktur-webb.pdf 

Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkande att 
yttrandet ska kompletteras med ekonomiska konsekvenser 
Märtha Dahlberg (S) bifall till förvaltningens förslag till beslut  
Lars-Erik Aili (L), bifall till förvaltningens förslag till beslut 
Göran Nygren (M) återtar tilläggsyrkandet om komplettering med ekonomiska 
konsekvenser 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Akten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Länsstyrelsen 

  

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2018/R2018-01-REMISS-Gr%c3%b6n-infrastruktur-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2018/R2018-01-REMISS-Gr%c3%b6n-infrastruktur-webb.pdf
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§ 86 

Detaljplan för Nykvarns gamla IP (Nykvarn 10:17, 10:25, 10:27) - Samråd 

Dnr KS/2016:194 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen att 
förvaltningen ska komplettera ärendet med att i plankartan arbeta in och tillvarata det 
allmännas intresse av allmänplatsmark och parkmark/naturmark, samt att i plankartan 
arbeta in gestaltningskrav och i övrigt definiera en grönytefaktor. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder på gamla idrottsplatsen. Bebyggelsen i form av 
flerbostadshus i två till fem våningar grupperas kring en inre skyddad gårdsmiljö. Majoriteten av 
bebyggelsen kommer att vara tillgänglighetsanpassad och exploatören har för avsikt att göra en riktad 
kampanj gentemot äldre i Nykvarn. Parkering sker i garage under gården och på markparkering utefter 
områdets östra gräns. All parkering nås från Gammeltorpsvägen i öster.   
Detaljplanen syftar även till att en mindre park anläggs mitt emot entrén till Folkets park. 
 
Planområdet utgörs av Nykvarns gamla idrottsplats. Det är drygt 2 hektar stort och ligger ca 500 
meter söder om Nykvarns centrum. 
 
I kommunens behovsdömning 2017-01-24 konstateras att genomförandet av detaljplanen kan 
innebära betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning med 
Miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättas och bifogas handlingarna. 
 
Detaljplanen återremitterades av kommunstyrelsen vid sammanträdet 2018-02-20 för att se över 
exploateringsgrad och utformning. Ärendet återrapporterades på kommunstyrelsens sammanträde 
2018-03-27, där den föreslagna exploateringen presenterades närmre. Följande revideringar har skett i 
det förslag som nu föreslås gå ut på samråd: 

 Bestämmelse om högsta nockhöjd införd på plankartan 

 Förtydligande om arkitektonisk utformning, inklusive referensbilder, och öppenhet infört i 
planbeskrivningen 

 
Det bör noteras att den satta nockhöjden inte kommer att gå att tillämpa för hela delen de berörda 
ytorna. Bestämmelserna om bruttoarea omöjliggör detta, då den angivna bruttoarean endast räcker till 
angivet antal våningar plus en terrassvåning om en tredjedel av underliggande våning – denna 
utformningsprincip förtydligas även i bestämmelsen II+.  

Ekonomiska konsekvenser 

Plankostnadsavtal har tecknats mellan exploatören och planenheten. Planarbetet bekostas av 
exploatören. 
 
Markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska tecknas innan planens antagande.  

Driftbudget 

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

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-19 
Plankarta 2018-04-18 
Plan- och genomförandebeskrivning 2018-04-18 
Fastighetsförteckning, upprättad 2017-12-04 
Behovsbedömning 2017-01-24 
Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad 2017-10-05 
Dagvattenutredning  2017-09-01 
Solstudie, Engstrand&Speek, 2017-06-07 

Yrkanden 

Bob Wållberg (NP), yrkar återremiss för att i plankartan arbeta in och tillvarata det 
allmännas intresse av allmänplatsmark och parkmark/naturmark, samt att i plankartan 
arbeta in gestaltningskrav och i övrigt definiera en grönytefaktor. 
Märtha Dahlberg (S) bifall till Bob Wållbergs (NP) återremissyrkande 
Lars-Erik Aili (L) bifall till Bob Wållbergs (NP) återremissyrkande 
Göran Nygren (M) bifall till Bob Wållbergs (NP) återremissyrkande 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ge positivt planbesked och ge förvaltningen i 
uppdrag att pröva detaljplan för bostäder, fritidshus, förskola och utbyggnad av idrottsanläggning. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Ekonomichef 
Planarkitekt 
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§ 87 

Detaljplan för Sundsör 1:22 - Planbesked 

Dnr KS/2018:128 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att 
pröva detaljplan för bostäder.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planbesked inkom 2018-02-26. Planområdet är beläget i kommunens norra delar intill 
Mälaren. Översiktsplan 2014 pekar ut att ny bebyggelse på landsbygden ska samlas i utpekade stråk 
mot Mälaren, varav Sundsviksstråket är ett av dessa. Ansökan om planbesked innebär 
bostadsbebyggelse på befintlig industrifastighet. Planerade upplåtelseformer för bostäderna är 
hyresrätt, bostadsrätt och ägandelägenheter, bostäderna ska utformas som flerbostadshus och rad-, 
par- eller kedjehus. Antalet nya bostäder uppskattas till c:a 300 lägenheter på c:a 25 000 kvm 
bruttoarea. Planen bedöms ligga i linje med Nykvarns kommuns Vision 2035, som säger att Mälaren 
ska öppnas upp för att bygga en ”korridor” av bostäder. Förvaltningen föreslår därför att 
kommunstyrelsen ger positivt planbesked och ger förvaltningen i uppdrag att pröva detaljplan för 
bostäder och förskola.  
 

Förvaltningen har länge haft önskemål om att detaljplanera området för bostäder, eftersom industrin 
som i nuläget befinner sig i området medverkar till stor miljöpåverkan med mycket tung trafik. En 
mer passande placering av verksamheten hade exempelvis varit Mörby. 
 

Viktiga frågor att utreda i planarbetet blir miljökonsekvenser på Mälaren och dess närområden samt 
eventuella föroreningar i mark efter industriverksamheten. 

 
Hela området omfattas av Riksintresset för Mälaren med öar och strandområden. Inom riksintresset 
ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Sundsör och 
Sundsvik pekas också ut som kommunal kulturmiljö i kommunens översiktsplan. 
 
Planarbetet föreslås ske med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen och detaljplanen beräknas 
bli antagen under år 2019. Tidplan för genomförande av detaljplan ska samordnas med kommunens 
övriga planering.  

Ekonomiska konsekvenser 

Nykvarns kommun tar ut en avgift för planbesked enligt fastställd taxa. I detta fall bedöms 
projektet som en stor åtgärd. Exploatören kommer därför att debiteras 20 000kr.  
Planarbetet och eventuella utredningar bekostas av exploatören.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-02-27 

Ansökan om planbesked 2018-02-26 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Göran Nygren (M) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Märtha Dahlberg (S) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Lars-Erik Aili (L) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Leif Zetterberg (NP) 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 

Ekonomichef 

Planenheten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88 

Detaljplan för Nykvarn 1:509 m.fl (Lillhaga förskola) 

Dnr KS/2017:62 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Nykvarn 1:509 
m.fl (Lillhaga förskola). 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att utvidga Lillhaga förskolas område genom att skapa mer 
kvartersmark för skola och förskola. Mer utrymme behövs när förskolan byggs ut för att kunna ta 
emot fler barn. För att skapa flexibilitet för framtiden tillåts både skola och förskola på 
kvartersmarken. Samtidigt sparas en remsa med parkmark så att det även i fortsättningen kan gå 
en gång- och cykelväg förbi förskolan. Denna ska asfalteras och förses med belysning. 
Planområdet består idag av Lillhaga förskola samt ett parkstråk och bostadsfastigheten Räfflan 4. 
Lillhaga förskola används inte av utbildningsavdelningen eftersom förskolan ska rivas och 
förskoleavdelningarna tillfälligt har flyttat till Furuborgskolan i väntan på att den nya Lillhaga 
förskola ska stå klar. All mark inom planområdet ägs av Nykvarns kommun. 
Fastigheten Räfflan 4 omfattas av tomtindelningsbestämmelser från 1981. I och med antagandet 
av detaljplanen upphör denna bestämmelse för Räfflan 4 men tomtindelningsbestämmelsen 
fortsätter att gälla för fastigheterna Räfflan 1-3 då dessa inte omfattas av denna detaljplan. 
Detaljplanen innebär att mer utrymme skapas för kommunens förskolor och anses därför ligga i 
linje med Översiktsplan 2014. Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) med dess lydelse från 2 januari 2015. 
Detaljplanen har varit på granskning mellan 2017-10-18 och 2017-11-17 samt 2018-03-12 och 
2018-04-02. Sammanlagt inkom 18 yttranden under granskningen, varav sex yttrade sig under 
båda granskningsperioderna. 
En behovsbedömning har utförts av kommunen. Kommunens bedömning är att ett genomförande av 
detaljplanen som helhet inte innebär någon betydande miljöpåverkan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Planarbetet bekostas av kommunen. Plankostnadsavtal har tecknats mellan kommunens 
planenhet och fastighetsansvarig. 
 
Driftbudget 

Driftkostnaderna för kommunens skolor och förskolor samt kommunens fastigheter kommer att 
öka om detaljplanen genomförs. 
 
Investeringsbudget 

Framtagandet av detaljplanen innebär en investeringskostnad för kommunen. Genomförandet av 
detaljplanen innebär en investeringskostnad för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-16 
Plankarta reviderad 2017-09-19 
Plan- och genomförandebeskrivning reviderad 2018-04-16 
Granskningsutlåtande 2018-04-15 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut  
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Lars-Erik Aili (L), 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 
Ekonomichef 
Planarkitekt 
Kommunfullmäktige 
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§ 89 

Detaljplan för Stensättra 2:1 med flera -Samråd 

Dnr KS/2016:370 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Stensättra till permanentboende. 
Fritidshusen används i allt högre grad för permanentboende samtidigt som fastigheterna i området 
idag har enskilda vatten- och avloppsanläggningar som inte bedöms vara anpassade för detta. 
Bebyggelsen i Stensättra ska nu anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Genom att 
ansluta bostäderna inom planområdet till kommunalt vatten och avlopp lämpar sig området för 
helårsboende.  
Detaljplanen har för avsikt att bekräfta befintliga byggrätter inom området och möjliggöra utökning 
av byggrätt för befintlig bebyggelse. Inga nya områden kommer tas i anspråk för bebyggelse.  
Planområdet är ca 70 ha fastmark och ca 11 ha vattenområde och ligger ungefär 2 km väster om 
Sundsvik och ca 6 km norr om Nykvarns centrum. Norra delen av planområdet angränsar och 
omfattas delvis av Sundsörsviken, Mälaren. I öst angränsar området till en samling befintlig 
småhusbebyggelse i Sundsviks Hills. Söder och västerut angränsar området till större 
sammanhängande skogsmark. I nordväst angränsar planområdet till jordbruksmark och ca 500 m 
nordväst därom angränsar området till herrgården Stensättra säteri. 
 
Ekonomiska konsekvenser  

Detaljplanen finansieras med planavgift i samband med bygglov.  
 
Driftbudget  

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-23, § 20  
Tjänsteskrivelse 2018-04-17 
Plankarta 2018-03-15 
Plan- och genomförandebeskrivning reviderad 2018-03-15 
Behovsbedömning 2018-03-15 

Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
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. 

Propositionsordning 

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



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2018-05-08 
 

Kommunstyrelsen 

30(33) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Ekonomichef 
Planarkitekt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90 

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr KS/2018:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

    
A 37 Polisanmälan 

 
Bedrägeriförsök via kapad 
mailadress polisanmäles 
 

2018-04-09 

B 3 Utfärda fullmakt till 
Telge inköp AB 

Fullmakt för ärende i 
förvaltningsrätten  
KS/2018:210 
 

2018-04-06 

A 8 Begäran om 
utlämnande av allmän 
handling, 
sekretessprövning 
OSL 31 kap. 16 § 
 

Sekretess 
KS/2018:118 
 

2018-04-04 

A 24 Yttrande till 
Länsstyrelsen 
 

Yttrande till Länsstyrelsen i 
enlighet med 18 § 
Kameraövervakningslagen 
KS/2018:192 

2018-03-27 

 
    
    
    
    
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 91 

Inkomna protokoll och skrivelser 

Dnr KS/2018:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

De protokoll och skrivelser av intresse för kommunstyrelsen som inkommit sedan 
föregående sammanträde, har cirkulerat under mötet. Göran Nygren (M) och Lars-Erik Aili 
(L) lyfter frågan om hur förvaltningen ställer sig till fortsatt samordnad varudistribution. 
Frågan aktualiseras utifrån Södertälje kommuns beslut om att inte förlänga avtalet om 
samordnade varor. Kommundirektör Ola Edström ska återkomma med information vid 
nästkommande sammanträde. 
 
1. Protokoll från sociala utskottets sammanträde 2018-03-26, inkom 2018-03-27 
2. Protokoll från sociala utskottets sammanträde 2018-04-09, inkom 2018-04-10 
3. Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-10, § 21 

Kommunicering gällande kalla golv, Winklerska förskolan, inkom 2018-04-11 
4. Protokoll från sociala utskottets sammanträde 2018-04-09, inkom 2018-04-17 
5. Protokoll från vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2018-04-09, inkom 2018-04-

17 
6. Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-10, inkom 2018-04-17, 

direktjustering 
7. Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2018-04-10, inkom 2018-04-17 
8. Valmyndighetens nyhetsbrev 2018-5, inkom 2018-04-17 
9. Protokoll 2/2018 från AB Vårljus sammanträde 2018-03-15, KS/2018:12 
10. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-09, tjänsteskrivelse 

samt yttrande från Södertörnskommunerna som svar på remissen förslag till 
handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad, inkom 2018-04-19, KS/2018-04-19 

11. Information om årsstämmor för Inera AB och SKL Kommentus AB, inkom 2018-04-
19, KS/2018:238 

12. Information om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård från 
Storsthlm, inkom 2018-04-24 

13. Information om att valprövningsnämndens beslut finns på riksdagen.se, inkom 2018-
04-24 

14. Protokoll samt meddelande om justering från Södertörns brandförsvarsförbund, inkom 
2018-04-24 

15. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-06 Södertälje kommun, 
§ 50 Utvärdering och bedömning av samordnad varudistribution i 
Södertörnskommunerna, daterat 2018-04-24 

16. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-19 
17. Protokoll från Nykvarns Kommunkoncern AB Bolagsstämma 2018-04-23 
18. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-23 
19. Beslut rörande fasta valkretsmandat i Stockholms län från Länsstyrelsen Stockholm, 

daterat 2018-05-02 
20. Sammanträdesprotokoll från Södertörns brandförsvarsförbund 2018-04-20, § 38 

Förändring och tillägg till förbundsordningen, inkom 2018-05-07 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_____________________ 

Beslutet expedieras till  

Akten 
 


