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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-30  

Tid och plats  

2021-09-30 klockan 18:00-20:20 i Yngern samt via Teams, ajournering klockan 19:04-19:15 

Beslutande ledamöter 

Cenneth Åhlund (M) ordförande, Karin Wallin (NP) 1:e vice ordförande, Barbro Eriksson (S) 2:e vice 
ordförande, Gunilla Lindstedt (NP), Jan Brolund (NP), Sofia Cedergren (NP), Peter Nyman (NP), 
Mervi Ulvbane (NP), Bertil Svensson (NP), Sanna Jensen Kangas (NP), Leif Zetterberg (NP), Johan 
Hägglöf (M), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Peter Ohlsson (M), Lembit Vilidu (M), Effe Östman (M) 
(jäv § 118), Bengt Johansson (M) (tjänstgör § 118), Marie Martna (MP), Märtha Dahlberg (S), Michael 
Henriksson (S), Maria Salberg (S), Anders Önbäck (S), Matilda Drol (S), Patrick Claesson (SD) 
(tjänstgör från § 103), Kjell Lindberg (SD), Kent Jansson (SD), Mats Claesson (SD), Johan Grenfeldt 
(C), Kerstin Eriksson (C), Ann-Marie Falk (L), Eva Wikenholm (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Lindén (NP), Per Salberg (NP), Anders Roos (NP), Bengt Johansson (M) (§ 99 – 117, 119), 
Peter Palmér (M), Anders Jönsson (M), Patrik Grenfeldt (MP), Alexandra Falk Claesson (MP), Karl-
Erik Johansson (S), Lillemor Garbenius-Källström (S), Joana Nilsson (S), Ola Berglund (C), Gunilla 
Lindell (L), Yvonne Oward (L), Anneli Tikkanen-Rósza (V) 

Övriga närvarande 

Emil Steen, Ibrahim Abdallah, Sisilya Rhawi, Frida Nilsson 

Tid och plats för justering 

Den 7 oktober 2021 klockan 15.30 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§99- §119  

Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Cenneth Åhlund (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Gunilla Lindstedt (NP), Maria Salberg (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-09-30 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-10-08 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 99 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktiges ordförande Cenneth Åhlund (M) förklarar dagens 
kommunfullmäktigesammanträde öppnat. 

 

Upprop genomförs. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 100 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Gunilla Lindstedt (NP) och Maria Salberg (S) utses jämte ordförande att justera dagens protokoll. 
Justering sker torsdagen den 7 oktober klockan 15.30. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 101 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Dagordningen fastställs med följande ändring: 

• Val av ledamot i samverkansrådet SPF/PRO/HSO läggs till dagordningen. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 102 
Svar på medborgarförslag - Anlägg en MTB bana i 
Mörbyområdet 
Diarienummer: KS/2018:542 

Beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag att anlägga en MTB bana i Mörbyområdet.  

Förvaltningen anser att medborgarförslaget att anlägga en MTB bana i kommunen är ett bra förslag. 
Dock är inte området Stockholm Syd/Mörby en lämplig plats för en MTB bana. Anledningen till att 
området inte är lämplig beror på att det pågår en större exploatering inom Stockholm Syd/Mörby. 
Därför bör medborgarförslaget avslås.  

Förvaltningen avser dock ta med sig frågan och undersöka vilka förutsättningar som finns för att 
anlägga en MTB bana på annan plats i kommunen.  

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-07-20 - Anlägg en MTB bana i Mörbyområdet 
Medborgarförslag  
 

 Beslutet skickas till 

Akten 

Samhälls-och näringslivsutvecklingskontoret 

Kultur-och fritidskontoret 

 

 



 
PROTOKOLL 

2021-09-30 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8(30) 
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§ 103 
Svar på medborgarförslag - Vinterbadarbrygga vid 
Hökmossbadet 
Diarienummer: KS/2021:134 

Beslut 

Medborgarförslaget avslås 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit 2021-02-17 med önskemål om att det ska finnas en allmän 
vinterbadbrygga vid Hökmossbadet. 

Förslagsställaren föreslår att det ska finnas en fast brygga med stege som ligger i på vintern, allra helst 
med en pump som rör runt vattnet så att vattnet vid stegen hålls öppen om is lägger sig vid en längre 
periods kyla. 

Yrkanden 

Mervi Ulvbane (NP) och Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Grenfeldt (C) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Kerstin Eriksson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för att se över alternativa placeringar för 
bryggan. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att det ska 
avgöras idag. 

Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt 
medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag – Vinterbadbrygga vid Hökmossbadet 
Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag Vinterbadbrygga vid Hökmossbadet 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställaren 
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§ 104 
Svar på medborgarförslag - Gungsoffor längs gångvägen i 
Brokvarn 
Diarienummer: KS/2021:226 

Beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit 2021-03-28 om att sätta upp gungsoffor längs gångvägen i 
Brokvarn 

”Gungsoffor längs gångvägen i Brokvarn 

Motivering: 

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 av solen till lärkans drill.” 

Bostadsområdet Brokvarn utgörs av blandad bebyggelse bestående av villakvarter, kedjehus och 
flerbostadshus med omgivande naturmarksområden. En grusad parkväg löper längs ett utfallsdike 
som avvattnar mossen i väster och en anlagd fördröjningsdamm i anslutning till Rudkällavägen. 
Utmed parkvägen finns ett antal parkbänkar placerade. 

Parkvägen löper genom ett grönområde som i detaljplanen anges som naturmark och som sköts 
utifrån skötselplan för naturmark. Det innebär t.ex. att gräsytor slaghackas 1-2 gånger per år. 
Parkvägen underhålls ej vintertid. 

Yrkanden 

Marie Martna (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag, Gungsoffor längs gångvägen i Brokvarn - 2021-03-28 

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag, Gungsoffor längs gångvägen i Nykvarn 

2021-07-01 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
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§ 105 
Avsägelser 
Diarienummer: KS/2021:5 

Beslut 

Ärendet bordläggs. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Inga avsägelser har inkommit. 

Handlingar i ärendet 

Avsägelse 

Beslutet skickas till 

Akten 

Troman 
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§ 106 
Val av ersättare i styrelsen för föreningsarkivet i Södertälje och 
Nykvarn 
Diarienummer: KS/2021:5 

Beslut 

Valet bordläggs. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ett uppdrag som ersättare i styrelsen för föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn är vakant. 

Handlingar i ärendet 

Avsägelse 

Beslutet skickas till 

Akten 

Troman 
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§ 107 
Val av ersättare i valnämnden (NP) 
Diarienummer: KS/2021:5 

Beslut 

Valet bordläggs. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ett uppdrag som ersättare (NP) i valnämnden är vakant. 

Handlingar i ärendet 

Avsägelse 

Beslutet skickas till 

Akten 

Troman 
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§ 108 
Val av ledamot i samverkansrådet SPF/PRO/HSO 
Diarienummer: KS/2021:5 

Beslut 

Bertil Svensson (NP) väljs till ledamot i samverkansrådet SPF/PRO/HSO. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Ett uppdrag som ledamot i samverkansrådet SPF/PRO/HSO är vakant. 

Handlingar i ärendet 

Avsägelse 

Beslutet skickas till 

Akten 

Troman 

Samverkansrådet 

Bertil Svensson 
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§ 109 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Informationen noteras. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt (NP) informerar om följande: 

• Införande av E-förslag 
• Budgetarbetet 
• Ärenden vid föregående kommunstyrelse 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 110 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
Diarienummer:  

Beslut 

Ingen information anmäls till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 111 
Anmälan av nya medborgarförslag 
Diarienummer:  

Beslut 

Medborgarförslagen godkänns och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Följande medborgarförslag har anmälts till sammanträdet: 

1. Medborgarförslag om inköp av konst till kommunens lokaler 
2. Medborgarförslag om en lekpark 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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§ 112 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer:  

Beslut 

Motionerna godkänns och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Följande motioner har anmälts till sammanträdet: 

1. Motion (L) Bredbansstrategi 
2. Motion (V) Nykvarns kommuns beredskap med att möta klimatförändringen 
3. Motion (S) Fyllning av pooler 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 113 
Anmälan av nya interpellationer 
Diarienummer:  

Beslut 

Inga nya interpellationer har inlämnats. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 114 
Valdistriktsindelning och mandat Nykvarn RKL-valet 2022 
Diarienummer: KS/2021:375 

Beslut 

Förslag till ny valdistriktsindelning godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Till följd av befolkningsutvecklingen behöver antalet valdistrikt ses över, eftersom varje distrikt enligt 
Valmyndigheten bör innehålla 1000-2000 röstberättigade. Förvaltningen har därför tagit fram ett 
förslag där ett nytt valdistrikt skapats för Nykvarns centrum.  

Distriktsindelningen ändrades senast inför valet 2014. Vid senaste valet konstaterades att det inför 
kommande val fanns anledning att på nytt se över distriktsindelningen utifrån kommunens 
prognosticerade tillväxt, men även utifrån att vissa valdistrikt hade svårt att hantera antalet röstande. 

Av kartan under ärendebeskrivning framgår förslag på ny valdistriktsindelning. Även om Nykvarns 
nuvarande valdistrikt klarar vallagens krav riskerar flera distrikt överstiga maxantalet om 2000 
röstberättigade innan valet 2022. Liggande förslag uppfyller Valmyndighetens rekommendationer och 
åstadkommer en jämn fördelning av antalet röstberättigande per distrikt. Förvaltningens bedömning 
är därför att Nykvarns kommun ska ha sex valdistrikt istället för nuvarande fem. 

Yrkanden 

Lembit Vilidu (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-17 – Valdistriktsindelning för Nykvarn, RKL-valet 2022 

Valmyndighetens manual för arbetet med valgeografi och mandat 

Protokollsutdrag Valnämnden § 7 - Valdistriktsindelning Nykvarn RKL-valet 2022 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 
Valnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
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Näringslivs- och exploateringskontoret 
Akten 
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§ 115 
Mandat och ersättarkvot Nykvarn RKL-valet 2022 
Diarienummer: KS/2021:379 

Beslut 

1. Nykvarns kommuns totala mandat i kommunfullmäktige fastställs till 31 stycken (oförändrat) 
2. Nykvarns kommuns ersättarkvot till kommunfullmäktige fastställs till 1/2 (oförändrat) 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Inför val till kommunfullmäktige beslutar kommunfullmäktige om det totala antalet mandat som ska 
gälla inom de ramar som fastställs i 5 kap § 1 kommunallagen (2017:725), KL. Enligt givna ramar ska 
det vara ett udda tal och mandaten ska bestämmas utifrån valkretsens antal röstberättigade. 
Valmyndigheten har i mars i år redovisat att kommunen har 8 296 röstberättigade, vilket innebär att 
det ska vara minst 31 mandat för en valkrets med mellan 8001-16000 röstberättigade. Därför bör 
totala antalet mandat i Nykvarns kommunfullmäktige kvarstå på 31 stycken. 

Fullmäktige bestämmer även antal ersättare genom en så kallad ersättarkvot. Det kan högst vara 1/2 
(hälften), vilket innebär att det utses hälften så många ersättare som ledamöter. För varje parti ska 
dock minst två ersättare utses. Även ersättarkvoten till fullmäktige föreslås vara densamma. 

Beslut om mandatindelningen ska fattas den sista februari under valåret, och genast meddelas 
länsstyrelsen, men där inget hindrar att beslut tas och meddelas tidigare.  

Bedömningen är att ingen större förändring kommer att ske vad gäller antal röstberättigade till 
februari 2022 i Nykvarns kommun och därför föreslås att kommunfullmäktige redan under hösten 
2021 fattar detta beslut. 

Yrkanden 

Lembit Vilidu (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Mandat och ersättarkvot för Nykvarns kommun, RKL-valet 2022 
Valmyndighetens regler och räkneexempel mandatfördelning 

Protokollsutdrag Valnämnden § 8 - Mandat och ersättarkvot för Nykvarn, RKL-valet 2022 
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Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 
Valnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 116 
Utvärdering av lovfritids efter en prövoperiod 
Diarienummer: KS/2021:427 

Beslut 

Utvärderingen av lovfritids godkänns. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-07 § 77, KS/2018:386, att bifalla ett medborgarförslag om 
lovfritids och införa detta under en försöksperiod om ett år. Prövoperioden startade höstterminen 
2020 och utvärdering göras efter läsåret 2020/2021. Utbildningskontoret har sammanställt en 
utvärdering av lovfritids, som godkändes av utbildningsnämnden 2021-06-08 § 64, UN/2021:90.  

Under läsåret 2020/2021 har skolbarnsomsorgen för elever i åk 4-6 upphört och övergått i en öppen 
fritidsverksamhet på det som kallas för ”Klubben”. Det har förändrat förutsättningarna för, och 
behovet av, lovfritids. Lovfritids har under försöksperioden nyttjats i mycket låg grad under läsåret. 
Administrationen har, i förhållande till nyttjandegraden, varit omfattande. 

Efter prövoperioden kommer nu verksamheten återgå till tidigare rutiner, d.v.s. den som behöver 
skolbarnsomsorg i åk F-3 har en fritidsplats som gäller även under loven medan barn i åk 4-6 kan 
nyttja Klubbens verksamhet, alternativt ansöka om dispens för heldagsomsorg under loven. 

Utvärderingen bör med anledning av ovan godkännas. 

Yrkanden 

Marie Martna (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mats Claesson (SD) yrkar att prövatiden ska förlängas med ett år. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt 
yrkandet från Mats Claesson (SD) och finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) lämnar en skriftlig reservation: 

”SD reserverar sig mot beslutet i punkt 17 då vi anser att försöket inte fått en ärlig chans pga. covid-
19 pandemin och bör därför förlängas med 1 år.” 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-07-27 – Utvärdering av lovfritids efter en prövoperiod 

Utvärderingen - Utvärdering av lovfritids 2021-05-21 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-06-08 § 64 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-11-07 § 77 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-06 § 55 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 

  



 
PROTOKOLL 

2021-09-30 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 27(30) 

§ 117 
Tjänsteskrivelse - Revidering av bolagsordning för 
Kvarnkrysset AB samt val av lekmannarevisor och ledamot 
Diarienummer: KS/2021:345 

Beslut 

1. Revidering av bolagsordning för Kvarnkrysset AB godkänns. 
2. Gunilla Lindstedt (NP) väljs till ny ledamot i Kvarnkrysset AB. 
3. Håkan Tornesque (S) väljs till lekmannarevisor i Kvarnkrysset AB. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Kvarnkrysset AB har vid bolagsstämman 14 juni 2021 föreslagit en revidering av bolagsordning samt 
nominering av en ny ledamot och en lekmannarevisor till bolaget. 

Yrkanden 

Leif Zetterberg (NP), Kerstin Eriksson (C) och Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-09-30 

Förslag bolagsordning för Kvarnkrysset AB 

Protokoll vid bolagsstämma 2021-06-14, Kvarnkrysset AB 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kvarnkrysset AB 

Samtliga valda 
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§ 118 
Beslut om antagande av detaljplan för Berga Ö 
Diarienummer: KS/2016:371 

Beslut 

Detaljplan för Berga Ö antas. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige  

Jäv 

Effe Östman (M) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 

Fastigheterna i fritidshusområdet Berga Ö används i allt högre grad för permanentboende samtidigt 
som de har enskilda vatten- och avloppsanläggningar som inte bedöms vara anpassade för 
permanentboende. Detaljplanen möjliggör för permanentboende genom att ansluta fastigheterna till 
kommunalt vatten och avlopp samt utökar byggrätter vilket innebär att området lämpar sig för 
helårsboende.  

Yrkanden 

Peter Nyman (NP) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Beslut om antagande av detaljplan för Berga Ö (denna handling) 
Plankarta antagandeversion 

Planbeskrivning antagandeversion 

Granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Akten 
Handläggaren 
Planchefen 
VA-Chefen 
Mark- och exploateringschefen 

  



 
PROTOKOLL 

2021-09-30 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 29(30) 

§ 119 
Svar på motion (S) om miljön i centrumnära områden 
Diarienummer: KS/2019:159 

Beslut 

1. Motionen avslås avseende hantering av bullermiljö i tätortsprogram 

2. Förvaltningen får i uppdrag att lyfta bullerproblematiken i sin löpande dialog med Trafikverket. 

Beslutsnivå 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har inkommit med en motion om att bullermiljön i centrum bör ses över i 
samband med framtagandet av ett tätortsprogram. Motionären önskar även att åtgärder som 
bullerplank diskuteras med Trafikverket. 

Motionen föreslås avslås avseende hantering av bullermiljö i tätortsprogram. Istället föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att lyfta bullerproblematiken i sin löpande dialog med Trafikverket. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Märtha Dahlberg (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i väntan på ett tätortsprogram för att ha 
ytterligare argument i diskussionen med trafikverket. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att det ska 
avgöras idag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-06-29. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Samhällsplaneraren 
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