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Tid och plats Kommunfullmäktiges ordförande har i enlighet med arbetsordningen för 
fullmäktige bestämt, med hänvisning till läget med pandemin (Covid-19), 
att sammanträdet genomförs genom deltagande på distans. Av 
närvarolistan framgår vilka som deltagit på distans. Onsdagen den 12 
maj kl.18:00 – 20:55 i konferenssal Yngern, kommunhuset, ajournering 
klockan 18:55-19:00 och 20:40-20:45.  

Beslutande  
Ledamöter Cenneth Åhlund (M), ordförande  

Karin Wallin (NP), 1:e vice ordförande 
Barbro Eriksson (S), 2:e vice ordförande deltar på distans 
Gunilla Lindstedt (NP) deltar på distans 
Jan Brolund (NP) deltar på distans 
Sofia Cedergren (NP) deltar på distans  
Peter Nyman (NP) deltar på distans 
Mervi Ulvbane (NP) deltar på distans 
Bertil Svensson (NP) deltar på distans 
Malin Westergren (NP) deltar på distans 
Leif Zetterberg (NP) deltar på distans 
Johan Hägglöf (M) deltar på distans 
Britt-Marie Ellis Nygren (M) deltar på distans 
Peter Ohlsson (M) deltar på distans 
Lembit Vilidu (M) deltar på distans 
Effe Östman (M) deltar på distans 
Marie Martna (MP) deltar på distans 
Märtha Dahlberg (S) deltar på distans 
Michael Henriksson (S) deltar på distans 
Maria Salberg (S) deltar på distans 
Anders Önbäck (S) deltar på distans 
Matilda Drol (S) deltar på distans 
Leonardo Horvat (SD) deltar på distans 
Patrick Claesson (SD) deltar på distans 
Kjell Lindberg (SD) deltar på distans 
Kent Jansson (SD) deltar på distans  
Mats Claesson (SD) deltar på distans 
Lennart Ygstedt (C) deltar på distans 
Anne-Marie Falk (L) deltar på distans 
Eva Wikenholm (V) deltar på distans § 61-70 

  
Ersättare Ola Berglund (C) ersätter Kerstin Eriksson (C), deltar på distans 

Anneli Tikkanen-Rózsa (V) ersätter Eva Wikenholm (V) § 47-60 
 
 

Övriga närvarande  
Ersättare Sanna Jensen Kangas (NP) deltar på distans 

Bengt Lindén (NP) deltar på distans  
Urban Söder (NP) deltar på distans 
Per Salberg (NP) deltar på distans 
Bengt Johansson (M) deltar på distans 
Peter Palmér (M) deltar på distans 
Patrik Grenfeldt (MP) deltar på distans 
Alexandra Falk Claesson (MP) deltar på distans 
Karl-Erik Johansson (S) deltar på distans 
Lillemor Garbenius Källström (S) deltar på distans 
Joana Nilsson (S) deltar på distans 
Gunilla Lindell (L) deltar på distans 
Yvonne Oward (L) deltar på distans 
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Anneli Tikkanen-Rózsa (V) deltar på distans § 61-70 

  
Tjänstemän 
 
 
 

Sisilya Rhawi, kanslichef 
Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare 
Björn Bergérus, nämndsekreterare, deltar på distans 
Kim Åmark, IT-tekniker, deltar på distans 
 

Övriga - 
 

 
 

 
Justering  
Justerare Lembit Vilidu (M) och Anders Önbäck (S) 

  
Tid och plats för justering Den 18 maj kl 16:00 i kommunhuset. 

  
Justerade paragrafer 47 - 70 

  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Ibrahim Abdallah 
 

Ordförande 
 

 Cenneth Åhlund (M) 
 

Justerare 
 

 Lembit Vilidu (M) 
 

Justerare 
 

 Anders Önbäck (S) 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2021-05-12 

Datum då anslaget sätts upp 
2021-05-19 

Datum då anslaget tas ned 
2021-06-10 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunhuset 

Underskrift 

 _________________________________  
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§ 47 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande Cenneth Åhlund (M) förklarar dagens 
kommunfullmäktigesammanträde för öppnat och hälsar särskilt Per Salberg (NP) välkommen som ny 
ersättare och Leif Zetterberg (NP) som ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindsted (NP) informerar om det aktuella läget. 

Upprop genomförs. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 48 
Val av justerare 
Beslut 
Lembit Vilidu (M) och Anders Önbäck (S) utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 
Justering sker tisdagen den 18 maj 2021 kl. 16:00 i kommunhuset.  

Beskrivning av ärendet 
Till att justera dagens protokoll jämte ordförande föreslås Lembit Vilidu (M) och Anders Önbäck (S). 
Justering kommer att ske tisdagen den 18 maj 2021 kl.16:00 i Kommunhuset. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 49 
Fastställande av dagordningen 
Beslut 
Dagordningen fastställs enligt kallelsen med ändringen att ärende §62 ”Svar på medborgarförslag, 
Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under Maskinförarevägen” utgår. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 50 
Avsägelser 
Diarienummer: KS/2021:5 

Beslut 
Inkomna avsägelser medges. 

Beskrivning av ärendet 
Per Salberg (NP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden från den 1 juni 2021. 

Patrik Grenfeldt (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från den 28 april 
2021. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 51 
Val 
Diarienummer: KS/2021:4 

Beslut 
Marie Martna (MP) utses till ledamot i kommunstyrelsen.  

Per Eklöf (NP) utses till personlig ersättare för Gunilla Lindstedt (NP) i krisledningsnämnden från 
den 1 juni 2021. 

Per Salberg (NP) utses till ordförande i utbildningsnämnden från den 1 juni 2021. 

Christopher Sjögren (NP) utses till ersättare i vård- och omsorgsnämnden från den 1 juni 2021. 

Bengt Lindén (NP) utses till ersättare i valnämnden från den 1 juni 2021. 

Christopher Sjögren (NP) utses till ledamot i Trygg i Nykvarn från den 1 juni 2021. 

Kommunstyrelsens val av Jan Brolund (NP) som personlig ersättare för Gunilla Lindstedt (NP) i 
kommunstyrelsens arbetsutskott godkänns. 

Beskrivning av ärendet 
Valberedningen föreslår att: 

Marie Martna (MP) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 

Per Eklöf (NP) utses till personlig ersättare för Gunilla Lindstedt (NP) i krisledningsnämnden från 
den 1 juni 2021. 

Per Salberg (NP) utses till ordförande i utbildningsnämnden från den 1 juni 2021. 

Christopher Sjögren (NP) utses till ersättare i vård- och omsorgsnämnden från den 1 juni 2021. 

Bengt Lindén (NP) utses till ersättare i valnämnden från den 1 juni 2021. 

Christopher Sjögren (NP) utses till ledamot i Trygg i Nykvarn från den 1 juni 2021. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 52 
Information - Redovisning av utbildningsnämndens 
verksamhet år 2020 
Diarienummer: KS/2021:292 

Beslut 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Lembit Vilidu (M) informerar kommunfullmäktige om 
utbildningsnämndens verksamhetsår 2020. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 53 
Information om delårsrapport per den sista mars 
Nykvarns kommun 2021 
Diarienummer: KS/2021:7 

Beslut 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP) informerar kommunfullmäktige om 
delårsapporten för Nykvarns kommun per den 31 mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 54 
Anmälan - Medborgarförslag, Gungsoffor längs 
gångvägen i Brokvarn 
Diarienummer: KS/2021:226 

Beslut 
Medborgarförslaget godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
2021-03-29 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår gungsoffor längs gångvägen i 
Brokvarn. 

Motiveringen till förslaget är att det är skönt att komma ut i solen för alla efter en vinter med Corona. 
Nu är det tid att satsa på riskgruppen 65+. Alla mår bra av att sitta i en gunga och njuta i solen till 
lärkans drill. 

Handlingar i ärendet 
Medborgarförslaget 2021-03-29 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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§ 55 
Anmälan - Motion (L), Skolsatsning i Nykvarn utifrån 
förstärkningar i statliga vårbudgeten 
Diarienummer: KS/2021:262 

Beslut 
Motionen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Anne-Marie Falk (L) har den 2021-04-16 lämnat in en motion angående skolsatsning i Nykvarn utifrån 
förstärkningar i statliga vårbudgeten. 

Ann-Marie Falk (L) föreslår att kommunstyrelsen snabbutreder om det finns möjligheter att anordna 
extra undervisningstid för målgruppen elever som lämnar åk 9 samt gymnasieskolans avgångselever. 
Samt att utreda möjligheterna för att ersätta de deltagande eleverna utifrån samma modell som 
tillämpas för kommunens feriepraktik. Vidare förslås att en del av skolmiljarden används för att trygga 
de viktiga extra stödresurserna samt skolkurator. 

Handlingar i ärendet 
Motion ”Skolsatsning i Nykvarn utifrån förstärkningar i statliga vårbudgeten” 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Motionären  
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§ 56 
Anmälan - Interpellation (S) till kommunstyrelsens 
ordförande, gällande ansökan om tillstånd till 
täktverksamhet mm enligt 9 kap miljöbalken Orrsättra 
3:4 mfl i Nykvarns och Södertälje kommuner. 
Diarienummer: KS/2021:246 

Beslut 
Interpellationen godkänns och lämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande. 

Beskrivning av ärendet 
Märta Dahlberg (S) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP) 
angående Skanskas ansökan om tillstånd till täktverksamhet mm enligt 9 kap miljöbalken Orrsättra 3:4 
mfl i Nykvarns och Södertälje kommuner. Interpellationen innehåller följande frågor: 

1. Vad har majoriteten gjort i detta ärende? 

2. Kan du som ordförande i kommunstyrelsen tänka dig att stödja Socialdemokraternas NEJ till att 
ansökan beviljas? 

Ajournering 
Kl. 18:55-19:00. 

Handlingar i ärendet 
Interpellation från Märtha Dahlberg (S) 2021-04-05 ”Ansökan om tillstånd till täktverksamhet mm 
enligt 9 kap miljöbalken Orrsättra 3:4 mfl i Nykvarns och Södertälje kommuner.” 

Beslutet skickas till 
Akten 
Interpellanten 
Kommunstyrelsens ordförande  
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§ 57 
Svar på medborgarförslag, Kulturhus på Gamla IP 
Diarienummer: KS/2018:394 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
2018-08-21 inkom ett medborgarförslag om att uppföra ett kulturhus istället för bostäder på gamla IP. 
Ett kulturhus som anknyter till byggnader i Folkets park. Användningen föreslås vara riktad mot 
Nykvarnsbor i allmänhet men dagtid reserverad för ungdomar. 

Framtida markanvändning för gamla IP har nyligen beslutats med en ny detaljplan (syfte bostäder 
med parkinslag). Medborgarförslaget är inte genomförbart och ska därför avslås. Med anledning av 
tidigare upprättat markanvisningsavtal med HSB och den nyligen antagna detaljplanen för Gamla IP 
anser förvaltningen frågan om framtida markanvändning för den tidigare idrottsplatsen som 
fastslagen. En kulturhusbyggnad är därmed inte aktuell på den aktuella platsen. 

Förslag till beslut 
Jan Brolund (NP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-04 - Beslut om avslag för medborgarförslag om att bygga kulturhus på 
Gamla IP 
Medborgarförslag 2018-08-21 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 §87 - Svar på medborgarförslag, Kulturhus på Gamla IP 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 58 
Svar på medborgarförslag, Badvakt vid Hökmossbadet 
Diarienummer: KS/2019:305 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2019-05-23 med önskemål om att det ska finnas badvakt tillgänglig på 
Hökmossbadet under sommaren. 

Förslagsställaren föreslår att det ska finnas en badvakt på Hökmossbadet under vissa klockslag under 
soliga vardagar. Det skulle skapa trygghet för föräldrar som inte har möjlighet att följa med sina barn 
till badplatsen. 

Att ha anställd badvakt vid Hökmossbadet eller andra kommunala badplatser är en ansvarsfråga som 
riskerar att skapa en falsk trygghet. Det måste alltid vara upp till den enskilde eller dennes 
vårdnadshavare att ansvara för sina handlingar och säkerhet när man vistas i eller vid vatten. Ansvaret 
för detta vare sig kan eller ska skjutas till annan part. Kommunen ska däremot se till att de egna 
anläggningarna har en fullgod säkerhet och att det finns information om ansvar och risker. Det egna 
ansvaret kan inte byggas, bevakas eller beslutas bort. Simundervisning ingår i det centrala innehållet i 
kursplanen för idrott och hälsa i årskurs 3, 6 och 9. 

Förslag till beslut 
Effe Östman (M) och Anders Önbäck (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-17 – Svar på medborgarförslag, badvakt vid Hökmossbadet 
Medborgarförslag, badvakt vid Hökmossbadet 2019-05-23 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 § 88 - Svar på medborgarförslag, Badvakt vid Hökmossbadet 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidskontoret 
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§ 59 
Svar på medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet 
vintertid 
Diarienummer: KS/2020:109 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom 2020-02-05 med önskemål om att det vintertid ska finnas tillgång till en 
eldstad på Hökmossbadet för att ge möjlighet att tända en brasa för att värma händerna, grilla korv 
mm. Eldstaden ska endast vara tillgänglig vintertid. 

Förslagsställaren menar att det genom att få tillgång till eldstad på platsen skapar möjlighet ökad 
trivsel och en fin och trevlig samlingspunkt för de som besöker platsen. 

Förslag till beslut 
Effe Östman (M), Maria Salberg (S), Jan Brolund (NP), Mats Claesson (SD) och Ola Berglund (C) 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-18 – Svar på medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet 
Medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet 2020-02-05 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 § 89 - Svar på medborgarförslag, Eldstad vid Hökmossbadet 
vintertid 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidskontoret  
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§ 60 
Svar på medborgarförslag, Cykelställ utanför 
vårdcentralen 
Diarienummer: KS/2019:199 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås och att förvaltningen tar kontakt med fastighetsägaren och lämnar frågan 
vidare hantering. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2019-04-08 om cykelställ utanför vårdcentralen: 

”Snälla, kan ni se till att det finns ett cykelställ utanför Vårdcentralen att låsa fast cykeln i. 

• Försvårar att stjäla cyklar om de är fastlåsta i något. 
• Bättre för miljön att cykla än åka bil. 
• Mer parkeringsplatser över till de som verkligen behöver ta bilen.” 

Då Nykvarns kommun inte äger fastigheten och Vårdcentralen inte är en kommunal verksamhet 
saknar kommunen rådighet att besluta om uppförande av cykelställ på platsen.   

Förslag till beslut 
Jan Brolund (NP) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 – Svar på Medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen 
Medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen 2019-04-08 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 § 90 - Svar på medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Fastighetsägaren 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 61 
Svar på medborgarförslag, Skatepark i kommunen 
Diarienummer: KS/2020:431 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit 2020-07-27 om att anlägga en skatepark i kommunen där man 
kan köra kickbike/trickcykel 

Planering av idrottsanläggningen i Furuborgsområdet pågår vilken skulle kunna vara en tänkbar plats 
för att samla olika aktivitetsanläggningar. Kommunen har för avsikt att i dialog med barn och 
ungdomar kartlägga vilka olika typer av aktiviteter som efterfrågas i samband med utbyggnaden av 
idrottsanläggningen i Furuborg. 

Förslag till beslut 
Mervi Ulvbane (NP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Märtha Dahlberg (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

Ola Berglund (C) och Jan Brolund (NP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller om 
medborgarförslaget ska bifallas. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Märtha Dahlberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag att bifalla 
medborgarförslaget. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 - Svar på Medborgarförslag, Skatepark i kommunen 
Medborgarförslag, Skatepark i kommunen 2020-07-27 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 § 91 - Svar på medborgarförslag, Skatepark i kommunen 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 62 
Svar på medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning 
där Turingeån rinner under Maskinförarevägen 
Diarienummer: KS/2020:250 

Beslut 
Ärendet utgår.  
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§ 63 
Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan 
Hökmossvägen fram till infarten Hökmossbadet till 
Nykvarns centrum och vidare Södertäljevägen till väg 
509, till huvudled (rondellen vid nedre bruket) 
Diarienummer: KS/2020:469 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Det finns idag en lokal trafikföreskrift om huvudled på Södertäljevägen mellan väg 509 och 30 meter 
norr om Mikael Wincklers väg (LTF 0140 2010-00070). 

Sträckan Hökmossvägen mellan Hålldammsvägen och fram till huvudleden 30 meter norr om Mikael 
Wincklers väg har en hastighets reglering på 30 km/h med några hastighetsdämpande åtgärder längst 
med sträckan. 

För att undvika kö bildning för distributionstrafik från Nykvarns centrum och få ett bättre flöde ut på 
Hökmossvägn bör man bibehålla trafikregleringen som den är idag. 

Förslag till beslut 
Britt-Marie Ellis Nygren (M) förslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 – Svar på Medborgarförslag - Gör hela sträckan, Hökmossvägen till 
Nykvarns centrum och vidare Södertäljevägen till väg 509, till huvudled 
Medborgarförslag - Gör hela sträckan, Hökmossvägen till Nykvarns centrum och vidare 
Södertäljevägen till väg 509, till huvudled 2020-08-27 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 § 93 - Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan Hökmossvägen 
fram till infarten Hökmossbadet till Nykvarns centrum och vidare Södertäljevägen till väg 509, till 
huvudled 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 64 
Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan, 
Maskinförarevägen från Sandtorp till Nykvarns 
centrum och vidare Centrumvägen fram till väg 509, till 
huvudled 
Diarienummer: KS/2020:468 

Beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Det finns en lokal trafikföreskrift om huvudled på Centrumvägen mellan väg 509 och en punkt 50 
meter öster om Holländarevägen om Huvudled (LTF 0140 2010-00033)  

Maskinförarevägen mellan Centrumvägen och vägens slut i Sandtorp är en huvudgata som i huvudsak 
försörjer trafiken i områdena mellan Holländarevägen och Sandtorp. På Maskinförarevägen ansluter 
ett flertal vägar där högerregeln enligt 3 kap 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämplig. Flertalet 
av dessa vägar har inte lägre standard än Maskinförarevägen. 

På sträckan mellan cirkulationsplatsen och Holländarevägen finns även ett mindre antal fastigheter 
vilka har utfarter som ansluter till Maskinförarevägen. För dessa utfarter regleras väjningsplikten enligt 
3 kap 21 § andra stycket, 2 trafikförordningen (1998:1276). Med undantag för dessa utfarter är 
Maskinförarevägen ur trafiksäkerhetssynpunkt bra anpassad väg med separerad gång- och cykelväg 
med anslutningar på den ena sidan och järnvägen på andra sidan.  

Förslag till beslut 
Britt-Marie Ellis Nygren (M), Anders Önbäck (S) och Märtha Dahlberg (S) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 – Svar på Medborgarförslag - Gör hela sträckan, Maskinförarevägen från 
Sandtorp till Nykvarns centrum och vidare Centrumvägen fram till väg 509 till huvudled. 
Medborgarförslag - Gör hela sträckan, Maskinförarevägen från Sandtorp till Nykvarns centrum och 
vidare Centrumvägen fram till väg 509 till huvudled 2020-08-27. 
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Protokollsutdrag KS 2021-04-27 §94 - Svar på medborgarförslag, Gör hela sträckan, 
Maskinförarevägen från Sandtorp till Nykvarns centrum och vidare Centrumvägen fram till väg 509, 
till huvudled. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 65 
Svar på medborgarförslag, Införa en p-automat eller en 
betal-app vid Hökmossbadet 
Diarienummer: KS/2020:415 

Beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
2020-07-02 inkom ett medborgarförslag om att införa en p-automat eller en betal-app vid 
Hökmossbadet. 

Behovet av att ordna trafiken och öka tillgängligheten på Nykvarns kommuns allmänna plastmark och 
kvartersmark för invånare och besökare har ökat kraftigt.  

Under 2021 kommer förvaltningen att bereda underlag för beslut om att införa avgift på offentliga 
platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parkering. 

Förslag till beslut 
Mervi Ulvbane (NP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 – Svar på Medborgarförslag, Införa en p-automat eller en betal-app vid 
Hökmossbadet 
Medborgarförslag, Införa en p-automat eller en betal-app vid Hökmossbadet 2020-07-02 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 §95 - Svar på medborgarförslag, Införa en p-automat eller en betal-
app vid Hökmossbadet 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadskontoret 

  



PROTOKOLL 
2021-05-12 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 27(34) 

§ 66 
Svar på motion, Odlingslotter i Nykvarn 
Diarienummer: KS/2020:487 

Beslut 
Motionen anses besvarad i och med att odlingslotter kommer att beaktas i framtida planeringsarbete i 
kommunen. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
En motion har inkommit 2020-09-07 från Eva Wikenholm (V) om att i framtiden planera in områden 
som är lämpliga för odlingslotter. Motionären uppger att det är en avstressande och nyttig 
fritidssysselsättning att odla småskaligt, och att allt fler nykvarnare bor i lägenhet utan 
odlingsmöjligheter. Det är idag lång kö till odlingslotter i Södertälje, varför intresset lär finnas även i 
Nykvarn. 

Det som krävs är enligt motionären en lämplig jordmån, tillgång till vatten och toalett samt 
gemensamt förråd. Det är även önskvärt att området inhägnas för att skydda emot vilda djur. 
Odlingslotterna föreslås arrenderas ut till en förening som ansvarar för skötsel och tilldelning av 
lotterna. 

Förvaltningen bedömer att en översiktlig undersökning av möjliga platser i och i anknytning till 
Nykvarns tätort kan övervägas i framtida planeringsarbete. Viktiga parametrar att iaktta är markens 
beskaffenhet, markägande, föroreningssituation samt behov av planläggning för att möjliggöra 
ändamålet. 

Förslag till beslut 
Marie Martna (MP), Maria Salberg (S), Jan brolund (NP), Britt-Marie Ellis Nygren (M) och Mats 
Claesson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-10 – Svar på motion 
Motion angående odlingslotter i Nykvarn 2020-09-07 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 §96 - Svar på motion, Odlingslotter i Nykvarn 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Motionären 
Samhällsplaneraren 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 67 
Svar på motion, Ökat stöd till Fritidsfabriken 
Diarienummer: KS/2020:340 

Beslut 
Motionen bifalles och att 10 000 kr sätts av i en projektpott där ungdomar inom Fritidsfabrikens 
målgrupp kan söka pengar till olika projekt under 2022. 

Beslutsnivå 
Komunfullmäktige 

Sammanfattning 
Eva Wikenholm (V) lämnade den 25 maj 2020 in en motion om att ett ökat stöd till Fritidsfabriken. I 
motionen föreslås att en projektpott ska inrättas på Fritidsfabriken för att stimulera ungdomar att 
starta, genomföra och utvärdera projekt. Motionären menar att Fritidsfabriken har en bra och viktig 
verksamhet samt fyller en viktig funktion för ungdomar i Nykvarn. Motionären önskar en större 
satsning på fritidsverksamheten, där Fritidsfabriken fyller en viktig funktion. 

Förvaltningen ser att det är ett bra förslag eftersom det kan stimulera ungdomars skapande och 
kreativitet, arbeta med projekt och att nå uppsatta mål. Förvaltningen föreslår att fullmäktige bifaller 
motionen och att 10 000 kr sätts av i en projektpott där ungdomar inom Fritidsfabrikens målgrupp 
kan söka pengar till olika projekt. 

Förslag till beslut 
Peter Ohlsson (M), Anders Önbäck (S), Jan Brolund (NP), Ola Berglund (C), Ann-Marie Falk (L) och 
Mats Claesson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 - Svar på motion om ökat stöd till Fritidsfabriken 
Motion – Ökat stöd till Fritidsfabriken 2020-05-25 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 § 97 - Svar på motion, Ökat stöd till Fritidsfabriken 

Beslutet skickas till 
Akten 
Motionären 
Kultur-och fritidskontoret 
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§ 68 
Delegering av beslut med stöd av pandemilagen 
Diarienummer: KS/2021:152 

Beslut 
1. Beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen. 
2. Kommunstyrelsens reglemente revideras så att den nya delegationen framgår av reglementet. 
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 2 så vidaredelegerar 

kommunstyrelsen beslut med stöd av pandemilagen till kommundirektören. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Den 10 januari 2021 började Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (Pandemilagen) att gälla. Pandemilagen ger regeringen möjligheten att meddela 
föreskrifter med syfte att förhindra eller förebygga smittspridningen. Kopplat till föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande plats framgår det direkt 
av lagen att regeringen kan delegera till en kommun att meddela sådana föreskrifter. 

Förvaltningen bedömer att en delegering av beslut med stöd av pandemilagen till kommunstyrelsen 
skulle underlätta för kommunen att hantera akuta behov av föreskrifter som kan uppstå. Därför 
föreslår förvaltningen att beslut med stöd av pandemilagen delegeras till kommunstyrelsen, samt att 
kommunstyrelsens reglemente revideras så att den nya delegationen framgår av reglementet. 

Förslag till beslut 
Leif Zetterberg (NP), Märtha Dahlberg (S) och Ola Berglund (C) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-11 - Delegering av beslut med stöd av pandemilagen 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 § 78 - delegering av beslut med stöd av pandemilagen 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen och nämnderna 
Författningssamlingen 
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§ 69 
Begäran om förlängd svarstid med återrapportering av 
medborgarförslag och motioner 
Diarienummer: KS/2021:114 

Beslut 
1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2020-10-06 – 

2020-04-07 godkänns. 
2. Förlängd svarstid för de sex medborgarförslagen och två motionerna som inte behandlats 

inom ett år godkänns och förlängs till och med 31 december 2021. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium årligen redovisa de 
medborgarförslag och motioner som inte är färdigberedda. Enligt 5 kap. § 35 kommunallagen 
(2017:725) ska en motion eller ett medborgarförslag om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen 
inte kan avslutas inom denna tid, ska 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. 

Det finns idag femton obesvarade medborgarförslag, varav sex av dessa inte har behandlats inom ett 
år. Det finns även fem obesvarade motioner, varav två av dessa inte har behandlats inom ett år. 

Förvaltningen planerar för att samtliga aktiva medborgarförslag och motioner ska handläggas och 
presenteras för beslut under år 2021.  

Förslag till beslut 
Leif Zetterberg (NP), Gunilla Lindstedt (NP) och Johan Hägglöf (M) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Mats Claesson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag med 
ändringen att svarstiden förlängs till och med den 30 september 2021. 

Gunilla Lindstedt (NP) föreslår att kommunfullmäktige avslår Mats Claessons (SD) förslag. 

Ola Berglund (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt Mats Claesssons (SD) 
ändringsförslag. 
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Ajournering 
Kl. 20:40-20.45. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mats Claessons (SD) tilläggsyrkande om att korta svarstiden till 30 september 
2021 mot kommunstyrelsens förslag om att svarstiden förlängs till och med 31 december 2021. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Reservation 
Mats Claessson (SD) reserverar mot förlängningen till och med den 31 december under beslutspunkt 
2 till förmån för sitt ändringsförslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-11 – Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 2020-10-06 till 2020-04-07 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 §79 - Begäran om förlängd svarstid med återrapportering av 
medborgarförslag och motioner 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 70 
Fördelning av kommunens del av statsbidraget 
"Skolmiljarden" 
Diarienummer: KS/2021:183 

Beslut 
Samtliga medel från statsbidraget: Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, tilldelas 
utbildningsnämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet i Sverige med 1 miljard kronor 
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa 
att alla barn och elever får den utbildning som de har rätt till, trots pandemin. Det totala beloppet av 
skolmiljarden fördelas till kommunerna proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år. 
Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och 
gymnasieskolan, samt vuxenutbildningen. För Nykvarns kommun uppgår statsbidraget till 1 362 579 
kronor fördelat på två utbetalningar; en under februari 2021 och en under juni 2021. 

Statsbidraget riktar sig till skolväsendet och därför föreslås att medlen ska tillfalla 
utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Lembit Vilidu (M), Märtha Dahlberg (S) och Jan Brolund (NP) föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-15 – Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 
Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-03-16 § 36 
Besked om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
Fördelat belopp per kommun - tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
Protokollsutdrag KS 2021-04-27 § 84 - Fördelning av kommunens del av statsbidraget Skolmiljarden 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Utbildningsnämnden 
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