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Tid och plats Tisdagen den 23 januari 2018 kl.13.30 – 18.00  i konferenssal Yngern, 
Nykvarns kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl.15.00-15.20, 16.30-16.40, 16.50-16.55 
 

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) 
Johan Hägglöf (M) 
Cenneth Åhlund (M)  
Michael Henriksson (S) 
Lars-Erik Aili (L) 

  
Övriga närvarande  

Ersättare Håkan Robertsson (NP) 
Per Salberg (NP) 
Gunilla Wallenberg (M) 
Henrik Nordgren (M)  
Lillemor Garbenius Källström (S) 
Maria Salberg (S) 

  
Tjänstemän Ola Edström, kommundirektör 

Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare 
Percy Carlsbrand, ekonomichef 
Birgitta Elvås, t.f  kanslichef §§ 1-3 
Anders Eklund, verksamhetsutvecklare IT §§ 1-3 
Annemari Klaric, säkerhetschef §§ 1-3 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef 
Anna Bergström, bygglovschef §§ 10-20 
Pernilla Barrud, miljöstrateg §§ 11-12 
Lena Ramdani, informationsstrateg §§ 1-7 
Sari Kyhälä, kommunikatör §§ 1-7 
Sofia Aldestorm, kommunikatör §§ 1-7 
Liselotte Palmborg, tf kundercenterchef §§ 1-7 

Övriga Peter Ohlsson, ordförande vård- och omsorgsnämnden 
  
Justering  

Justerare Lars-Erik Aili (L) 
  
Tid och plats för justering Torsdagen den 25 januari, kl 15.00 på kommunkansliet 
  
Justerade paragrafer 1-20 
  
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  2018-01-23  

    

Paragrafnummer  1- 20  

    

Datum då anslaget sätts upp  2018-01-26  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2018-01-26--2018-02-16  

    

Datum då anslaget tas ned  2018-02-19  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  

 

 

 

 
  



 

 

 
 
  

 

PROTOKOLL 
2018-01-23 
 

Kommunstyrelsen 

3(33) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Mötets öppnande samt val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer Lars-Erik Aili (L) att justera dagens protokoll den 25 januari 2018 
kl.15.00 på kommunkansliet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 
 
Lars-Erik Aili (L) föreslås att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering kommer 
att ske 25 januari 2018 kl.15.00 på kommunkansliet. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs. 
 

Övriga frågor 

Märtha Dahlberg (S) vill lyfta frågan om kommunen betalat in bidrag till kvinnojouren och 
brottsofferjouren. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 3 

Kommundirektören informerar 

Dnr KS/2018:3 
Föredragande: Ola Edström 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Trygghet och säkerhet 
Annemari Klaric, säkerhetschef, informerar om Trygghet och säkerhet, SKL:s Öppna jämförelser. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
har för tionde gången publicerat indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets 
kommuner. 2017 års rapport har som tema ”Bostadsbrand och brandförebyggande arbete”. 
I rapporten Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet beräknas ett sammanvägt värde som utgår från 
de fyra utfallsindikatorerna: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och 
tillgreppsbrott.Årets rapport visar att Nykvarns kommun har förbättrat sig från plats 8 (år 2016) till 
plats 6 (år 2017). 
 
Brand på Stenkullevägen 
Den 23 december 2017 brann det i ett bostadshus på Stenkullevägen. Kommunen har tagit 
fram en uppföljningsrapport om hur kommunen har hanterat händelsen. I utvärderingen 
har kommunen kommit fram till att det inte finns någon uttalad (TIB) tjänsteman i 
beredskap vilket kommunen ska jobba vidare med. Reglemente för krisledningsnämnden 
bör revideras samt en vägledning där det ska ingå hur kommunikationen ska gå till. 
 
Personlig säkerhet 
Säkerhetspolisen har tagit fram en handbok om personlig säkerhet. Handboken delas ut till 
samtliga förtroendevalda och tjänstemän. I handboken ges exempel på förebyggande 
åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla 
situationer om de skulle uppstå. 
 
IT-redundans 
Anders Eklund, verksamhetsutvecklare IT presenterar projektet för IT-redundans, samt 
tidplan och implementeringsplan. Projektet skulle kunna vara klart i januari 2019. Bob 
Wållberg (NP) vill att arbetet färdigställs snarast möjligt. 
 
Bankomat i Centrum 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef gav information om att SPG har tecknat ett 
kontrakt med en leverantör av bankomat. Denna bankomat ska vara på plats i juli i 
samband med att den fastighet som nu byggs blir färdig. 
 
Isbanor i Nykvarn 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef gav information om att samtliga isbanor i 
Nykvarns tätort, förutom Gammeltorp, nu är spolade och har is. 
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Taxingeavfarten 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef gav en lägesrapport om arbetet med att ta fram en 
stråkstudie för Taxingestråket inklusive att få till en ny trafikplats på E20 vid Taxinge. Ett 
långt gånget utkast till stråkstudie finns framme. Träffar har skett med de större markägarna. 
En av de större markägarna Uppsala Akademi har finansierat en studie av en ny trafikplats 
Taxinge på E20, en förutsättning för hela stråkets utveckling. Ett arbetsmaterial har 
presenterats för Trafikverkets regionala ledning, nu kommer kommunen att tillsammans med 
de större markägarna ta initiativ för att påbörja arbetet med att ta fram en sk ÅVS-
åtgärdsvalsstudie för en ny trafikplats. Förvaltningen kommer att inför nästkommande 
kommunstyrelse lägga fram ett förslag till samrådsunderlag för stråkstudie Taxinge. 
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 4 

Information: Ekonomisk uppföljning 

Dnr KS/2018:7 
Föredragande: Percy Carlsbrand 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt presenteras preliminär information om årsredovisningen för 2017. 
 
Årets resultat beräknas bli ca +27,9 mkr. Efter avdrag för realisationsvinster på 1,4 mkr är årets 
resultat enligt balanskravet + 26,5 mkr vilket motsvarar 4,7 % av skatter och generella statsbidrag. 
Kommunens resultatmål har därmed överträffats. 
 
Det goda resultatet består främst av ett positivt finansnetto som är 6 mkr bättre än budget, statsbidrag 
i form av byggbonus om 4 mkr och tilldelning ur den sk välfärdsmiljarden om 4,6 mkr. 
Driftredovisningen, dvs den egentliga verksamhetens redovisning, visar ett överskott mot budget om 
ca 7,2 mkr (inklusive VA och renhållning) vilket främst beror på återhållsamhet baserat på beslutat 
sparprogram och anställningsstopp samt ännu ej etablerad administration och ledning vid 
Furuborgskolan. 
 
I resultatet ingår en kostnad om ca 4 mkr avseende en ännu ej slutförd förhandling.  
 
Årsredovisningen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 5 

Information: Centrum 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade om Nykvarns nya centrum.  

- Byggnation av stadsradhus, det nya huset med 43 lägenheter samt tillhörande parkeringsgarage 

pågår enligt tidplan. Ungefär hälften av bostadsrättslägenheterna är nu förhandsbokade.  

- Justering av smärre saker i detaljplan Grytan 3 som kommunstyrelsen beslutade om vid sitt möte 

i september ska hanteras senare på detta kommunstyrelsemöte i syfte att skickas ut på samråd.  

- Bygglov för de nya byggnader som ska upprättas i den sk etapp 3 är inlämnat och under 

handläggning för närvarande på bygglovenheten. Begäran om komplettering har gjorts i ett antal 

avseenden. Möte genomfördes med exploatörens arkitekt under föregående veckan. När begärda 

kompletteringar gjorts kommer ärendet hanteras av bygg- och miljönämnden.  

- De sista veckorna har präglats av diskussionen om den tillfälliga parkeringen. Eftersom inget 

bygglov sökts för parkeringen, så gjordes en rättelse av SPG/Boxbygg. Fram tills dessa att 

bygglov finns kommer ytan att hållas stängd.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 6 

Information: Furuborgskolan 

Dnr KS/2013:211 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef, informerade 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. 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 7 

Vision 2035 

Dnr KS/2017:261 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta vision Nykvarn 2035 – 
Kom närmare. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för implementation 
av visionen. Planen ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hela 2017 har ett intensivt arbete pågått med att ta fram en ny vision för kommunen 
med sikte på år 2035. Den nya visionen ska fungera som en gemensam plattform, en 
identitetsförklaring, som stärker kommunen som arbetsgivare, bostads- och upplevelseort 
samt som en attraktiv plats för företagsetableringar. Visionen ska ange hur hela Nykvarns 
kommun, både den kommunala organisationen och platsen Nykvarn, möter framtid och 
omvärld.  
 
I dialog har över 1200 personer - medborgare, företagare, medarbetare och förtroendevalda 
- varit delaktiga i att forma var Nykvarn är idag, vad vi vill bli och vad vi måste göra för att 
lyckas. Essensen av vårt gemensamma arbete sammanfattas i vår nya vision: Kom närmare. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Den nya visionen Nykvarn 2035 blir styrande för kommunens långsiktiga arbete och 
kommer därför få konsekvenser för kommunens ekonomi.  

Driftbudget 

När kommunfullmäktige har antagit vision Nykvarn 2035 börjar arbetet med att implementera 
visionen i den kommunala verksamheten och att förankra den hos medborgare, företagare och 
föreningar. Som en del i detta arbete behöver olika informations- och marknadsföringsmaterial tas 
fram. Den nuvarande grafiska profilen med devisen ”Nykvarn – Ung, vild och vacker” behöver 
anpassas till den nya devisen ”Nykvarn – Kom närmare”. Förvaltningen kommer därför att 
återkomma med en plan för implementation av visionen. 
 

Investeringsbudget 

Visionen välkomnar nya invånare vilket medför efterfrågan på kommunala tjänster men 
också en tryggad skattebas vilket är nödvändigt i en växande kommun. Visionens 
tillväxtsatsning behöver därför kombineras med en tydlig och fast ekonomisk styrning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-12-20  
Vision Nykvarn 2035 – Kom närmare 
Nykvarn 2035 intervjustudie 
Skrivbordsanalys styrdokument 
Dialogsammanställning inför framtagande av vision Nykvarn 2035 
Barnperspektivet på vision Nykvarn 2035 
Visionen Nykvarn 2035 i sociala medier 
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Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S) för socialdemokraterna, bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Leif Zetterberg (NP) för Nykvarnspartiet, 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 
Kommunikationsenheten 
Avdelningschefer 
Akten 
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§ 8 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag år 2017 

Dnr KS/2017:509 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av 
obesvarade motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade, den 28 november 2017, att återremittera ärendet för att 
komplettera med ytterligare motioner. Kommunen har inga obesvarade motioner inom den 
stipulerade tiden av ett år. Den motion som nämndes på mötet ” Motion, Bättre 
verksamhet genom kommunala jämförelser”, anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 
2017. Detta på grund av att kommunfullmäktige ställdes in den 16 februari 2017. Motionen 
ska senast vara färdigberedd och beslutad av fullmäktige den 8 mars 2018.  
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 23 ska fullmäktiges presidium årligen under 
hösten redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda. Enligt 
kommunallagen 6 kap. 27 a §: Ett ärende som väckts genom medborgarförslag skall om 
möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i 
fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden skall minst en gång om året 
informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden skall även informera 
om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket. Lag (2007:68). 
 
Enligt kommunallagen 5 kap. § 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta 
och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är 
och bör även informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan 
beräknas fattas.  
 
Nedan presenteras samtliga pågående medborgarförslag. Det finns i dagsläget ett 
medborgarförslag som är obesvarat inom den stipulerande tiden av ett år.  Vad gäller 
motioner finns inga som inte är färdigberedda inom den stipulerade tiden av ett år. För att 
förtydliga kommer samtliga medborgarförslag samt motioner att redovisas nedan med 
datum då de senast måste redovisas till kommunfullmäktige. 
 
Medborgarförslag som ej är färdigberedda inom den stipulerade tiden av ett år 
Medborgarförslag, Stäng av Stallbacksvägen vid korsningen Trädgårdsvägen för 
biltrafik. 
Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 17 november 2016. Ärendet 
borde varit färdigberett av bygg- och miljönämnden under november månad och beslutat 
av kommunfullmäktige senast den 16 november 2017. Medborgarförslaget är fortfarande 
under utredning. 
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Övriga medborgarförslag som är under utredning och inom den stipulerade tiden ett år  
Medborgarförslag, I den nya rondellen Centrumvägen – väg 509 bygg en miniatyr 
av kampanilen ca fyra meter hög. Medborgarförslaget blev antaget av 
kommunfullmäktige den 9 mars 2017 och ska vara berett och klart av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige senast den 8 mars 2018. 
 
Medborgarförslag, Att placera kommunens symbol med vattenhjul och sländan vid 
rondellen väg 509 och Centrumvägen. Medborgarförslaget anmäldes på 
kommunfullmäktige den 23 maj 2017 och ska vara färdigberett till kommunfullmäktige 
senast den 19 april 2018. 
 
Medborgarförslag, Utred om det finns möjlighet till egen kommunal vattentäkt 
inom kommunen. Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 23 maj 2017 
och ska vara färdigberett till kommunfullmäktige senast den 19 april 2018. 
 
Medborgarförslag, Sänk hastigheten på Eldarevägen med vägbulor. 
Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 23 maj 2017. Medborgarförslaget 
ska vara färdigberett och beslutas av kommunfullmäktige senast den 19 april 2018. 
 
Medborgarförslag, Beskrivning samt bild av blommorna i kommunens planteringar. 
Medborgarförslaget anmäldes på kommunfullmäktige den 21 juni 2017. Medborgarförslaget 
ska vara färdigberett och beslutas av kommunfullmäktige senast den 24 maj 2018. 
 
Medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn-Sundsviks strand – Södertälje. 
Medborgarförslaget ska anmälas till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2018. 
 
Motioner 
Motion, Bättre verksamhet genom kommunala jämförelser (Inlämnad av Liberalerna 2016-12-
16). Motionen anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2017. Detta på grund av att 
kommunfullmäktige ställdes in i februari månad 2017. Motionen ska vara färdigberedd senast på 
kommunfullmäktige den 8 mars 2018. 
 
Motion, Huskurage (räddar liv och förebygger våld) införs som norm i kommunens 
bostadsbolag samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma (Inlämnad av 
Centerpartiet 2017-04-03). Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 20 april 2017. Motionen 
ska vara färdigberedd senast på kommunfullmäktige den 8 mars 2018. 
 
Motion Laddstolpar i Nykvarns kommun (Inlämnat av Centerpartiet 2017-04-20). Motionen 
anmäldes till kommunfullmäktige den 23 maj 2017. Motionen ska vara färdigberedd senast på 
kommunfullmäktige den 19 april 2018. 
 
Motion, Anställ en barnombudsman på halvtid för att påbörja arbetet med handlingsplan för 
barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020 (Inlämnat av Socialdemokraterna 2017-11-
28). Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 14 december 2017. Motionen ska vara 
färdigberedd senast på kommunfullmäktige den 15 november 2018. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-12-29 
Protokollsutdrag KS 2017-11-28, § 212 
Medborgarförslag, Stäng av Stallbacksvägen vid korsningen Trädgårdsvägen för biltrafik. 
Medborgarförslag, I den nya rondellen Centrumvägen – väg 509 bygg en miniatyr av 
kampanilen ca fyra meter hög. 
Medborgarförslag, Att placera kommunens symbol med vattenhjul och sländan vid 
rondellen väg 509 och Centrumvägen. 
Medborgarförslag, Utred om det finns möjlighet till egen kommunal vattentäkt inom 
kommunen. 
Medborgarförslag, Sänk hastigheten på Eldarevägen med vägbulor. 
Medborgarförslag, Beskrivning samt bild av blommorna i kommunens planteringar. 
Medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn-Sundsviks strand – Södertälje. 
Motion, Bättre verksamhet genom kommunala jämförelser. 
Motion, Huskurage (räddar liv och förebygger våld) införs som norm i kommunens 
bostadsbolag samt verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma. 
Motion Laddstolpar i Nykvarns kommun. 
Motion, Anställ en barnombudsman på halvtid för att påbörja arbetet med handlingsplan 
för barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020. 

Yrkanden 

Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Michael Henriksson (S) för socialdemokraterna, 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. Kommunstyrelsens beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Akten 
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§ 9 

Maxtaxa för förskola och fritidshem för perioden 2018-01-01—2018-12-31 

Dnr KS/2017:439 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Nykvarns kommun antar reviderade 
avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem för perioden 1 januari – 31 december 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Avgiftsbelagd förskola och fritidshem är subventionerad av staten i form av statsbidrag. Statsbidraget 
betalas ut två gånger per år under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen, det vill 
säga tillämpar en viss högsta avgift (maxtaxa) för plats i förskola eller fritidshem. Kommunen har då 
även rätt att söka bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem. 
  
Skolverket har för perioden 1 januari – 31 december 2018 beslutat om ett inkomsttak på 46 080 
kr/månad och hushåll. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs till 1 382 kr/månad 
från 2017 års nivå på 1 362 kr. Kommunen kan därmed höja sitt inkomsttak för avgifter för förskola 
och fritidshem till samma nivå och fortfarande vara berättigad till statsbidragen vilka 2018 beräknas 
uppgå till totalt 3 450 232 kr.  

Ekonomiska konsekvenser 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse KS 2017-12-29  
Tjänsteskrivelse UN 2017-11-29 
Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder m.m. 2017-11-27  
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet 2017-11-30 
Stasbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2018, 
preliminärt utfall 2017-11-30 
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Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 
Leif Zetterberg (NP) för Nykvarnspartiet, 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  

Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Utbildningskontoret 
Akten 
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§ 10 

Utökat anslag för bygg- och miljönämndens verksamhet inför 2018 

Dnr KS/2017:522 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. bevilja utökad rambudget om 2 200 000 kr för bygg- och miljönämndens verksamhet år 2018 för 

att täcka kostnader för lagstadgad tillsyn, rådgivning samt administrativa kostnader som följer, 
samt  

2. medel tas ur årets resultat. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden kan idag inte bedriva sin verksamhet i enlighet med nämndens 
ansvarsområde då resurser saknas för att kunna bedriva tillsynsverksamhet och tillhandahålla 
rådgivning och service till den grad som plan- och bygglagen och förvaltningslagen anger. De delar 
som idag inte kan utföras pga resursbrist får heller inte finaniseras genom avgifter. För att kunna 
bedriva ett ändamålsenligt och rättssäkert arbete i enlighet med verksamhetens lagar och författningar 
är bygg-och miljönämnden i behov av en utökad budgetram om 2 200 000 kr att tilldelas 
bygglovenhetens verksamhet för rådgivning och tillsyn.   

Ekonomiska konsekvenser 

Med utökad rambudget kommer bygg- och miljönämnden ha stora möjligheter att kunna utföra de 
uppgifter som följer av nämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2017-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse KS 2017-12-28 
Tjänsteskrivelse BMN 2017-12-08  
Tabell bygg- och miljönämndens anvarsområde 2017-12-08 
Utdrag från Boverket ur ”PBL Kunskapsbanken- Byggnadsnämndens tillsynsansvar” 

Yrkanden 

Göran Nygren (M), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till förvaltningens till beslut. 
Leif Zetterberg (NP), 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  

Kommunfullmäktige 
Ekonomichef  
Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Akten 
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§ 11 

Detaljbudget 2018 – kommunstyrelsens verksamheter 

Dnr KS/2018:22 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljbudgeten för kommunstyrelsens 
ansvarsområde och enheternas nettobudgetramar för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

De av kommunfullmäktige i november beslutade budgetramarna har i detaljbudgetarbetet 
fördelats till enheter och verksamheter. Kommunstyrelsen, i egenskap av 
verksamhetsansvarigt politiskt organ, ska godkänna detaljbudgeten på enhetsnivå för de 
verksamheter styrelsen ansvarar för. 
För kommunstyrelsens del har upprättats en detaljbudget med en nettoram för 
verksamhetens drift på totalt 109 536 tkr. Denna ram har fördelats mellan enheterna som 
framgår av detaljbudgeten. 
Osäkerhetsfaktorer finns bl a kring kapitalkostnader (avskrivningar och ränta) för beslutade 
nya investeringar samt effekterna av det pågående införandet av komponentavskrivning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-01-08, § 4 

Tjänsteskrivelse 2017-12-28 

Detaljbudget 2018 med arbetsplaner - kommunstyrelsen 

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. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Avdelnings- och enhetschefer kommunstyrelsens verksamheter 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 12 

Miljöprogram för Nykvarns kommun  

Dnr KS/2016:239 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att låta det framtagna förslaget till Miljöprogram med 
tillhörande delmål för Nykvarns kommun gå ut på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöprogrammet innehåller en miljöpolicy och miljömål för Nykvarns kommun med förhållningssätt 
och ambitioner för kommunens verksamheter. Programmet är styrande för kommunala verksamheter 
och bolag och ska användas som ett underlag i verksamhetsplanering och i beslut som kan påverka 
miljön. 

Ekonomiska konsekvenser 

De nationella miljökvalitetsmålen och globala hållbarhetsmålen medför att en stor del av ansvaret för 
att uppnå målen läggs på kommunerna. Det är inte möjligt att i dagsläget redovisa samtliga kostnader. 
Grundprincipen är dock att kommunen ska beakta de tre dimensionerna för att uppnå en hållbar 
utveckling, det vill säga åtgärder och mål ska vara socialt hållbara, ekologiskt hållbara och ekonomiskt 
hållbara. Cirkulär ekonomi och livscykelanalyser är viktiga instrument för att nå ekonomisk hållbarhet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-12-20  
Miljöprogram för Nykvarns kommun, Samrådshandling 
Delmål för Nykvarns kommun, Samrådshandling 
Rapport, Barnens perspektiv på miljön i Nykvarns kommun, 2017 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Miljöstrateg 
Akten 
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§ 13 

Detaljplan för del av Långdal 1:6 m. fl. (Åsvägen) - Antagande 

Dnr KS/2016:20 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Långdal 
1:6 m.fl. (Åsvägen). 
 
Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen inte innebär någon betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att befästa befintlig markanvändning och möjliggöra för nya villabostäder. 
Syftet är även att ansluta befintlig och tillkommande bebyggelse till det kommunala VA-nätet. 
 
Planområdets avgränsning är medvetet dragen för att inte inkräkta på befintligt motionsspår. Platsen 
lämpar sig enligt planförslaget för maximalt 5 nya villor om en minsta fastighetsstorlek på 1000 kvm. 
Utformningen av ny bebyggelse föreslås överensstämma med befintlig bebyggelse. 
 
Planområdet omfattar 1,8 hektar och ligger cirka 700 meter från Nykvarns järnvägsstation. Det 
omgärdas i norr, väster och öster av ett naturområde med ett motionsspår. I söder angränsar det till 
tätorten i form av villor. En gata, Åsvägen, passerar genom planområdet. 
 
Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett genomförande av detaljplanen innebär ekonomiska kostnader för kommunen för utbyggnad av 
Åsvägen och VA-systemet. Försäljning av tomter och nya kommuninvånare innebär intäkter för 
kommunen. 

Driftbudget 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att kommunens driftkostnader ökar. 

Investeringsbudget 

Ett genomförande av detaljplanen innebär en investeringskostnad för kommunen. Att ta fram 
detaljplanen innebär också en investeringskostnad för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-12-15  
Plankarta 2017-12-15 
Plan- och genomförandebeskrivning 2017-12-15 
Granskningsutlåtande 2017-12-07  

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. 
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Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Planenheten 
Mark- och exploateringsenheten 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 14 

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

Dnr KS/2017:62 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för översyn av takhöjd/byggnadshöjd och därefter 
gå ut på nytt granskningsförfarande. 

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. Sammanlagt nio yttranden 
kom in under granskningen. 
 
En behovsbedömning har utförts av kommunen. Kommunens bedömning är att ett genomförande av 
detaljplanen som helhet inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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

2. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen 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. 
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Investeringsbudget 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-12-14  
Plankarta 2017-12-14 
Plan- och genomförandebeskrivning 2017-12-14 
Granskningsutlåtande 2017-12-14 
Trafikaltstringsverktyg Nuläge 2017-03-16 
Trafikalstringsverktyg Efter genomförande 2017-03-16  

Yrkanden 

Jan Brolund (NP), återremiss 
Göran Nygren (M), återremiss för översyn av takhöjd/byggnadshöjd och därefter gå ut på 
nytt granskningsförfarande. 
Lars-Erik Aili (L), bifall till Göran Nygrens (M) återremissyrkande. 
Jan Brolund (NP), bifall till Göran Nygrens (M) återremissyrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska besluta i ärendet idag eller att 
återremittera ärendet. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Planenheten 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Utbildningsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 15 

Ändring av detaljplan för Grytan 3 - Samråd 

Dnr KS/2011:160 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det framtagna samrådsförslaget för del av Grytan 
3 och låta förvaltningen skicka ut det framtagna förslaget på samråd.  

Sammanfattning av ärendet 

Scandinavian Property Group (SPG) har önskat göra några smärre ändringar av gällande 
detaljplan för fastigheten Grytan 3, dvs Nykvarns nya centrum.  
Syftet med detaljplanen är att reglera användning av mark i nya Nykvarns centrum som är 
under uppförande så att marken ägs och sköts av kommunen. Dessutom ingår att reglera 
byggrätten för ett kvarter öster om parken samt reglera byggnadshöjden för del av kvarteret 
söder om parken så att byggnadshöjden blir enhetlig för byggrätterna inom hela det 
kvarteret. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser. Förändringen av detaljplanen bekostas av fastighetsägaren.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2018-01-12 
Plankarta 
Plan- och genomförandebeskrivning 

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  

Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 16 

Begäran om anslag för åtgärder för bron vid Herrgården 

Dnr KS/2017:531 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förvaltningens begäran 
om anslag av reinvesteringsmedel om 900 000 kronor för åtgärder på bron vid Herrgården. 
 
Kommunstyrelsen för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att enligt framtaget åtgärdsförslag åtgärda 
uppkomna skador på den södra frontdelen av bron vid Herrgården samt byta ut vattenrännan och 
förlänga den med ca 1 meter så att vattnet leds längre bort från konstruktionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kontroll av bron konstaterades en rörelse i stensättningen på den södra frontmurens östra del. Ca 
10 stenar bedöms vara i rörelse. Det finns inga laster direkt över dessa stenar men närliggande 
konstruktion skulle kunna påverkas vid ett eventuellt ras. Vid inspektionen konstaterades dock att 
inga stenar direkt under bron uppvisade några rörelser. Trolig orsak till skadan är att vatten som läcker 
genom rännan har lett till urspolning av mindre material mellan stenarna samt bidragit till 
frostsprängning under vinterhalvåret. 
 
Förvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att enligt framtaget åtgärdsförslag åtgärda 
uppkomna skador på den södra frontdelen av bron vid Herrgården, samt byta ut vattenrännan och 
förlänga den med ca 1 meter så att vattnet leds längre bort från konstruktionen. 
 
Förvaltningen begär 900 000 kronor i utökad investeringsram för åtgärder av uppkomna skador på 
den södra frontdelen av bron vid Herrgården 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet påverkar kommunens investeringsbudget med motsvarande summa. 

Driftbudget 

Kostnad för avskrivning beräknas öka med 18 000 kronor/år 
Framtida kapitalkostnader beräknas öka med kostnad för internränta motsvarande 1,75% av 
investeringskostnaden. 

Investeringsbudget Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-11-16 
Bilaga 1. Barnchecklista 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-01-08, § 4 
Tjänsteskrivelse 2017-11-16 

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. 
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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 
Ekonomi 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Akten 
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§ 17 

Samverkansöverenskommelse avseende kommunal energi- och 

klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo 

Dnr KS/2017:304 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta det nya förslaget till samverkansöverenskommelse 
avseende kommunal energi- och klimatrådgivning enligt rekommendation från Storsthlms 
styrelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Nykvarns kommun bedriver energi- och klimatrådgivning i sammarbete med övriga 
kommuner i Stockholms län, Håbo kommun samt Storsthlm (KSL). Detta finansieras av 
statsbidrag från Energimyndigheten.  
Då nuvarande avtal upphörde att gälla den 31 december 2017 beslutade Storsthlms styrelse 
att ge kansliet i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett förslag till ny 
samverkansöverenskommelse gällande kommunalt samarbete om energi- och 
klimatrådgivning.  
Styrelsen i Storsthlm beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-22 att rekommendera 
kommunerna att anta den nya samverkansöverenskommelsen. Förlängningen avser 
perioden 2018-01-01 till och med 2021-12-31. 
Kommunstyrelsen är positiv till den nya samverkansöverenskommelsen. I denna regleras 
samarbetet mellan kommunerna i den kommunala energi- och klimatrådgivningen på ett 
tydligare sätt än tidigare och en styrgrupp för verksamheten ska tillsättas, vilket saknats 
tidigare.  
Beslut om antagande av överenskommelsen är att likställa med ett accepterande och 
undertecknande av samverkansöverenskommelsen avseende kommunal energi- och 
klimatrådgivning i Stockholms län samt Håbo kommun. Storsthlm önskar få kommunens 
ställningstagande senast 2017-10-31. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Nykvarns kommun finansieras av statsbidrag. Den 
nya överenskommelsen innebär att en del av bidraget även fortsättningsvis kommer att finansiera det 
gemensamma arbetet.  

Driftbudget 

Ingen 

Investeringsbudget 

Ingen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-12-04  
 
Samverkansöverenskommelse avseende kommunal energi- och klimatrådgivning i 
Stockholms län samt Håbo kommun (KSL/17/0062-4). 
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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. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Storsthlm (KSL) 
Byggnadsinspektör 
Akten 
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§ 18 

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr KS/2018:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

B 1h Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut avseende 
upphandling Service och 
besiktning av medicinteknisk 
utrustning. KS/2017:563 
 

2017-12-04 

B 1i Tilläggsavtal Tilläggsavtal till ramavtal 
Webbutveckling och drift 
avseende Rätt till egenutvecklade 
portlets i SiteVision Cloud. 
KS/2014:43 
 

2017-12-05 

A 1 Brådskande beslut Brådskande beslut på nämndens 
vägnar gällande ett administrativt 
ärende, 
kommunstyrelserepresentanter i 
styrelsen för 
Folketshusföreningen i Nykvarn. 
Då det enligt § 6 i stadgan för 
Folketshusföreningen i Nykvarn 
medges att kommunen utser två 
styrelseledamöter, så utses idag 
Liselotte Palmborg och Gunilla 
Thorsén till kommunens 
representanter i styrelsen för 
Nykvarns Folketshusförening 
fram till nästkommande ordinarie 
föreningsstämma. 
 

2017-12-19 

A 29 Utseende av attestant 
och ersättare 

Ordinarie attestant jämte dennes 
ersättare – Chef Individ- och 
familjeomsorg. Ansvar 520000 
under tiden 20171222-20180102. 
 

2017-12-27 

A 1 Upphävande och 
återkallande av 
åtgärder 

Brådskande beslut på nämndens 
vägnar gällande ett administrativt 
ärende gällande upphävande och 
återkallande av åtgärder. Med 
hänvisning till senaste indikativa 
och prognostiserade resultatet för 
helåret på driften för budgetår 
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2017. 
Sedan en tid tillbaka har 
indikationer kommit om att årets 
driftresultat är på väg att närma 
sig balans, därav väljer vi att 
upphäva och återkalla de beslut 
som togs på delegation 2017-05-
10. Då 2018 års driftbudget också 
har sina utmaningar,, så bör det 
generella effektiviseringsarbetet 
inom driftbudgetramen fortsatt 
ha prioritet. Beslut – att.. från och 
med 2018-01-01 upphäva 
nuvarande anställningsstopp samt 
dra tillbaka det generella 
effektiviseringskravet inom 
driftbudgeten om två procent 
(2%), på kommunens samtliga 
avdelningar. 
 

A35 Vägledning för trygg 
och säker politiker i 
Nykvarn 

Godkännande av 
anvisningsdokumentet. 
KS/2018:37 
 

2018-01-16 

C 3 Omsättning av 
befintligt lån om 70 
mkr samt tecknande 
av nytt om 50 mkr 
totalt 120 mkr 

Lån om 120 mkr tecknades från 
2018-01-26 med Kommuninvest 
med kapitalbindning till 2022-06-
01. Lånet avser dels nyteckning 
om 50 mkr samt dels 
refinansiering av ett befintligt lån 
om 70 mkr från Nordea vars 
kapitalbindning löper ut 2018-01-
26. Villkor: Referens 3 månader 
Stibor, Marginal till referens 0,26 
%, Ränta -0,162 %. 
 

2018-01-17 

B1 Genomförande av 
medarbetarundersökn
-ing 

Tecknande av avtal. 2018-01-23 

    
    
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 19 

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. 
 __________________  
 
 

1. Brev från Valmyndigheten gällande ”Förordningen om statsbidrag”.  
Inkom 2018-01-19. 

2. Styrelseprotokoll från Styrelsen AB Nykvarnsbostäder, 2017-11-29, §§ 43-51. 
Inkom 2017-12-29. 

3. Brev från valmyndigheten gällande påminnelse om att uppdatera 
leveransadresserna. Inkom 2018-01-02. 

4. Protokoll från utbildningsnämnden, 2017-12-12, §§ 90-104. Inkom 2017-12-19. 
5. Uppföljning av färdtjänstavtalet 2017 mellan storsthlm och Stockholms läns lans 

landsting. 
6. Nyhetsbrev från valmyndigheten 2017:8 gällande partier som begärt utläggningar av 

valsedlar, valdatasystemet stängt 20 december, valmaterial som ska slängas, samt 
hur loggor får användas i valadministrationen. Inkom 2017-12-13. 

7. Brev från valmyndigheten gällande påminnelse om att uppdatera leveransadressen. 
Inkom 2017-12-13. 

8. Protokoll från vård- och omsorgsnämnden, 2017-12-04, §§ 58-72.  
Inkom 2017-12-13. 

9. Protokoll från sociala utskottet, 2017-12-04, §§ 124-138. 
10. Information från Länsstyrelsen gällande registrering av vallokaler i valdatasystemet. 

Inkom 2017-11-30. 
11. Nyhetsbrev 2017-7 från Valmyndigheten gällande lokala partier som har begärt 

utläggning av valsedlar, leverans av valsedlar för lokala partier, leveransadresser för 
valmaterial, valdatasystemet  RKL2018, handboken för kommuner. 

12. Brev från ”Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter”.  
Inkom 2017-11-19. 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 20 

Övrigt 

Dnr KS/2018:2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av den övriga frågan. 

Sammanfattning av ärendet 

Märtha Dahlberg (S), ställer frågan om kommunen betalt 10 000 kronor till 
brottsofferjouren och kvinnojouren. Kommundirektören lovar att ta med sig frågan och 
återkomma med svar på kommunstyrelsen den 20 februari. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
 
 


