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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-04  

Tid och plats  

2021-11-04 klockan 19:00-22:20 i Sländan samt digitalt, ajournering klockan 19:50–19:55 

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), 
Marie Martna (MP), Märtha Dahlberg (S), Michael Henriksson (S), Maria Salberg (S), Anders Önbäck 
(S), Matilda Drol (S), Leonardo Horvat (SD), Patrik Claesson (SD), Kjell Lindberg (SD), Kent Jansson 
(SD), Mats Claesson (SD), Lennart Ygstedt (C), Kerstin Eriksson (C), Anne-Marie Falk (L), Eva 
Wikenholm (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Lindén (NP), Per Salberg (NP), Anders Roos (NP), Bengt Johansson (M), Peter Palmér (M), 
Anders Jönsson (M), Patrik Grenfeldt (MP), Alexandra Falk Claesson (MP) från § 128, Karl-Erik 
Johansson (S), Lillemor Garbenius-Källström (S), Joana Nilsson (S), Johan Grenfeldt (C), Ola 
Berglund (C), Yvonne Oward (L), Anneli Tikkanen-Rósza (V) 

Övriga närvarande 

Daniela Fuciu, biträdande kommundirektör, Sisilya Rhawi, kanslichef, Emil Steen, 
kommunsekreterare, Björn Bergerus, nämndsekreterare, Kim Åmark, IT-tekniker, Håkan Tornesque, 
ordförande revisionen § 135 

Tid och plats för justering 

2021-11-11 klockan 15.00 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§120- §138  
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Underskrift 

 __________________________________________  
Emil Steen, Sekreterare 

 __________________________________________  
Cenneth Åhlund (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Johan Hägglöf (M)          Mats Claesson (SD) 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-11-04 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-11-12 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 120 
Kommunfullmäktiges öppnande samt upprop 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

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

Upprop genomförs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 121 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Johan Hägglöf (M) och Mats Claesson (SD) utses jämte ordförande att justera dagens 
protokoll. Justering sker torsdagen den 11 november klockan 15.00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 122 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs med följande ändring: 

• Ärende 18 – Revidering av taxor och avgifter Furuborghallen utgår. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 123 
Avsägelser 
Diarienummer: KS/2021:5 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga nya avsägelser har inkommit. 

Handlingar i ärendet 

Avsägelse 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 124 
Val av ersättare i styrelsen för föreningsarkivet i Södertälje och 
Nykvarn 
Diarienummer: KS/2021:4 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Nyvalet bordläggs. 

Sammanfattning 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 125 
Val av ersättare i valnämnden (NP) 
Diarienummer: KS/2021:4 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Åsa Sternrot (NP) väljs till ersättare i valnämnden. 

Sammanfattning 

Ett uppdrag som ersättare i valnämnden är vakant. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Nämnden 

Den valda 
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§ 126 
Svar på medborgarförslag - Bygg en mindre fördämning där 
turingeån rinner under Maskinförarevägen 
Diarienummer: KS/2020:250 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Medborgarförslaget avslås. 
 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 får förvaltningen i 
uppdrag att utreda alternativa lösningar för att genomföra förslaget om en fördämning vid 
Turingeån. Uppdraget återraporteras till kommunstyrelsen senast i april 2022. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen: 

”Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under Maskinförarevägen. 

Torra somrar sjunker vattenståndet rejält. En stark illaluktande och ful botten blir synlig. 

Detta är speciellt märkbart i Engelska Parken. 

En fördämning vid/i de två stora betongrör som leder ån under Maskinförarevägen kan lösa 
problemet. 

Enkla skisser bifogas 

Motivering: 

Det fina området som Engelska Parken har blivit, blir än mer attraktivt om detta förslaget 
genomförs.” 

 

Turingeån på vardera sidan om Maskinförarevägen ligger inom fastigheten Nykvarn S:6 med ett 
samfällt ägande. Det är en samfällighet som inte är registrerad hos Lantmäteriet. Det är således en 
delägarförvaltning som innebär att eventuella åtgärder måste föregås av ett enhälligt beslut av samtliga 
delägare av samfälligheten. I samfälligheten ingår ca 145 fastigheter.   
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Den aktuella sträckningen av ån omfattas inte av den vattendom som medger kommunen rätt att 
reglera vattennivån genom de befintliga fördämningar som reglerar vattenföringen idag. Kommunen 
saknar därmed rådighet att upprätta ytterligare fördämningar.  

Föreslagen åtgärd är sannolikt tillståndspliktig vattenverksamhet där Länsstyrelsen är beslutande 
myndighet. Med nuvarande delägarförvaltning krävs det att samtliga fastighetsägare inom 
samfälligheten godkänner åtgärden enligt medborgarförslaget för att tillstånd ska kunna sökas hos 
Länsstyrelsen. 

Yrkanden 

Lembit Vilidu (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) noterar till protokollet att man i kommunstyrelsen röstade avslag på punkt 2. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Svar på Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen – 2021-09-15 

Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under Maskinförarevägen 2020-
04-17 

Beslutet skickas till 

Akten 

Förslagsställaren 
Mark- och exploateringsavdelningen 
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§ 127 
Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Brokvarn 
Diarienummer: KS/2021:298 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2021-04-07 – 
2021-09-30 godkänns. 

2. Svarstiden för Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen förlängs till och med 31 december 2021. 

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 nio obesvarade medborgarförslag, varav tre av dessa inte har behandlats inom ett år. 
Det finns även fem obesvarade motioner, varav en av dessa inte har behandlats inom ett år. Av de 
medborgarförslag och motioner som inte besvarats inom ett år fick samtliga förlängd svarstid till i 
december 2021 på kommunfullmäktiges möte i maj 2021, med undantag för ett, som på det mötet 
inte var äldre än ett år. 

Det gäller: Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen. 

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

Yrkanden 

Marie Martna (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 

Redovisning av obesvarade merborgarförslag och motioner 2021-04-07 till 2021-09-30 
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 128 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ordförande informerar om: 

• Invigning av Furuborghallen och nya kommunhuset 
• Konstenheten nominerad av årets White Guide 
• Beslut från föregående kommunstyrelse-sammanträde 
• Byggnationen i centrum 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 129 
Anmälan av nya motioner 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga nya motioner har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 130 
Anmälan av nya interpellationer 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga nya interpellationer har anmälts till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 131 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
Diarienummer: KS/2021:114 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Redovisningen av obesvarade medborgarförslag och motioner för perioden 2021-04-07 – 
2021-09-30 godkänns. 

2. Svarstiden för Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen förlängs till och med 31 december 2021. 

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 nio obesvarade medborgarförslag, varav tre av dessa inte har behandlats inom ett år. 
Det finns även fem obesvarade motioner, varav en av dessa inte har behandlats inom ett år. Av de 
medborgarförslag och motioner som inte besvarats inom ett år fick samtliga förlängd svarstid till i 
december 2021 på kommunfullmäktiges möte i maj 2021, med undantag för ett, som på det mötet 
inte var äldre än ett år. 

Det gäller: Medborgarförslag, Bygg en mindre fördämning där Turingeån rinner under 
Maskinförarevägen. 

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

Yrkanden 

Marie Martna (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner 

Redovisning av obesvarade merborgarförslag och motioner 2021-04-07 till 2021-09-30 
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 132 
Redovisning av partistöd för 2020 samt utbetalning för 2022 
Diarienummer: KS/2021:145 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Partiernas redovisningar av kommunalt partistöd för år 2020 godkänns. 
2. Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige får partistöd enligt följande: 

1) Nykvarnspartiet 130 410 kr 
2) Moderaterna 101 430 kr 
3) Socialdemokraterna 101 430 kr 
4) Sverigedemokraterna 91 770 kr 
5) Centerpartiet 62 790 kr 
6) Miljöpartiet 53 130 kr 
7) Liberalerna 53 130 kr 
8) Vänsterpartiet 53 130 kr 

Sammanfattning 

Regler för kommunalt partistöd anges i kommunallagen 4 kapitlet, 29-32 §§. Enligt kommunallagen 4 
kapitlet, 32 § ska beslut om utbetalning av partistöd fattas av kommunfullmäktige varje år.  
 
Det kommunala partistödet har i syfte att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 
Reglemente för kommunalt partistöd innehåller regler för årlig redovisning. Samtliga partier som finns 
representerade i kommunfullmäktige och som har partistöd att redovisa har fullgod redovisning av 
hur det kommunala partistödet använts under 2020. Kommunledningskontoret har med hjälp av 
ekonomikontoret granskat samtliga partiers redovisning och bedömer att samtliga partier uppfyller 
kraven för att vara berättigade partistöd även 2022. 
 

Yrkanden 

Effe Östman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(SD) lämnar en skriftlig reservation: 
 

”Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att godkänna Nykvarnspartiets redovisning då den som 
bäst kan benämnas mycket bristfällig! Att kalla två punkter, hyra och övrigt för en redovisning är ett hån 
mot skattebetalarna som vi inte kan acceptera. Trots att vi anmärkt emot denna typ av sk. redovisning i 
många år vägrar NP att förbättra sig till skillnad emot andra partier.” 

 



 
PROTOKOLL 

2021-11-04 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 21(37) 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-08-24 
Redovisningsunderlag från samtliga partier 

Beslutet skickas till 
Akten 
Gruppledarna för partierna 
Ekonomikontoret 

Beslutet skickas till 

Akten 

Gruppledarna för partierna 

Ekonomikontoret 
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§ 133 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer: KS/2021:509 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen samt för kommunstyrelsens arbetsutskott för 
godkänns. 

2. Nämnderna rekommenderas att fastställa sammanträdesplaner för 2022 enligt årsplaneringen 
för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium 
godkänns. 

Sammanfattning 

Sammanträdesplanen innehåller sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium samt Nykvarns kommunkoncern 
AB. 

Yrkanden 

Karin Wallin (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – 2021-09-09 

Sammanträdesplan 2022 

Årsplanering 2022 för samtliga nämnder 

Beslutet skickas till 

Akten 

Servicecenter 

Samtliga nämnder 
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§ 134 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - Kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS/2021:531 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2021. 
2. Godkänna beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

3. Uppdra utbildningsnämnden att följa upp och prognosticera måluppfyllelsen i enlighet med 
kommungemensam systematik från styrmodellen. 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2021 för 
kommunstyrelsen. I samband med delårsrapporten redovisas en uppföljning av de politiska 
uppdragen per den 31 augusti 2021. 

Kommunens verksamhet har i ganska hög utsträckning påverkats av Covid-19 pandemi under året. 
Arbetet med kommunstyrelsens effektmål per den 31 augusti har i stort sett löpt enligt plan.  

En samlad bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse avseende kommunens sex strategiska 
uppvisar att två av målen mycket bra måluppfyllelse och fyra mål visar bra måluppfyllelse.  

För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade verksamheter som 
visar på ett överskott mot tilldelad ram med ca 0,5 mkr. 

Utifrån sin uppsiktsplikt uppmanar kommunstyrelsen utbildningsnämnden att i sin uppföljning 
bedöma måluppfyllelse utifrån systematiken från kommunens styrmodell. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen inkl. bilagor 

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen 

Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
Ekonomikontoret 
Samhällsutvecklings- och näringslivskontor 
Kultur- och fritidskontoret 
Personalkontoret 
Kommunens revision 
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§ 135 
Delårsrapport per den 31 augusti 2021 - Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2021:532 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2021. 
2. Godkänna beslutsuppföljningen per den 31 augusti 2021. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2021 för kommunen.  

Perioden har av naturliga skäl dominerats av pandemin och dess effekter på organisation, verksamhet 
och ekonomi. Skatteintäkterna har utvecklats positivt och kommunalskatten enligt SKR´s 
augustiprognos innebär ca 10 mkr högre skatteintäkt jämfört budget för året. 

För driftredovisningen redovisas ett balanskravsresultat för perioden om 17,5 mkr för kommunen och 
27 mkr för koncernen. Helårsprognos enligt balanskrav för kommunen uppgår till 22 mkr och för 
koncernen 32 mkr.  

Måluppföljningen visar sammantaget på en god eller mycket god nivå. Av totalt 55 effektmål har 78% 
god eller mycket god måluppfyllelse. Gällande kommunfullmäktiges strategiska mål så uppnås nivån 
god eller mycket god för 88% av målen. 

I samband med delårsrapporten redovisas även en uppföljning av de politiska uppdragen per den 31 
augusti 2021. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Märtha Dahlberg (S) och Johan Hägglöf (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Nykvarns kommun 

Beslutsuppföljning per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Akten  
Kommunfullmäktige 
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Samtliga nämnder 
Samtliga kontor 
Kommunens revision 
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§ 136 
Mål och budgetramar för 2022 samt ekonomisk flerårsplan 
2023-2024 
Diarienummer: KS/2021:541 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Fastställa skattesatsen 2022 till 19,97 kronor. 
2. Godkänna att förvaltningen under 2022 får uppta lån upp till maximalt 1 400 mkr för 

kommunens och bolagens behov av upplåning. 
3. Godkänna att kommunens internränta för 2022 fastställs till 1,25 %. 
4. Fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2022-2024. 
5. Godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för 2022-2024. 
6. Godkänna balansbudgeten för 2022-2024. 
7. Godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för 2022-2024. 
8. Godkänna resultat- och balansbudgeten för VA-verksamheten för 2022-2024. 
9. Godkänna resultat- och balansbudgeten för renhållningsverksamheten för 2022-2024. 
10. Godkänna investerings- och exploateringsbudgetarna för 2022-2024. 

Sammanfattning 

Budgetprocessen för arbetet med budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 startade i och med 
majoritetens budgetberedning i februari 2021. Nämnderna har under våren, tillsammans med sina 
respektive kontor, fått konsekvensbeskriva preliminärt framräknade ramar för 2022. 
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar i november varefter nämnderna fattar beslut 
om detaljbudget och effektmål. 

Behandlingen vid novembersammanträdet innebär att kommunfullmäktige debatterar och fastställer 
de olika delarna i budgeten och flerårsplanen. Här ingår de övergripande strategiska målen samt 
budgetens olika ekonomiska sammanställningar inklusive nämndernas ramar. 

Den föreslagna skattesatsen för 2022 är 19,97 kr. 

Resultatbudgeten för 2022 inrymmer en ram för verksamheternas nettokostnader med drygt 684 mkr 
vilket motsvarar driftbudgetramar på ca 696,9 mkr inklusive interna poster. Det budgeterade resultatet 
för 2022 är ca 7 mkr vilket motsvarar 1 % av skatter och generella statsbidrag. För resterande år i 
planeringsperioden är resultatet budgeterat på nivån 1,5 %. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), Johan Hägglöf (M) och Marie Martna (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Märtha Dahlberg (S) och Eva Wikenholm (V) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. 
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Märtha Dahlberg (S) yrkar avslag på den del i kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag som avser 
finansieringen av taxingeavfarten. 

Anne-Marie Falk (L) yrkar bifall till liberalernas budgetförslag. 

Lennart Ygstedt (C) yrkar bifall till centerpartiets budgetförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, 
socialdemokraternas förslag, liberalernas förslag eller centerpartiets förslag och finner att 
kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Votering begärs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 

Ordföranden frågar om socialdemokraternas förslag, liberalernas förslag eller centerpartiets förslag 
ska utses till motförslag och finner att socialdemokraternas förslag utses till motförslag. 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för att bifalla socialdemokraternas budgetförslag. 

Kommunfullmäktige beslutar med 16 ja-röster mot 7 nej-röster och 8 som avstår att 
kommunstyrelsens förslag bifalles (se voteringslista 1). 

 

Ordföranden frågar vidare om ändringsyrkandet från Märtha Dahlberg (S) avslås eller bifalles och 
finner att det avslås. 

Votering begärs. 

Ja-röst för att avslå ändringsyrkandet. 

Nej-röst för att bifalla ändringsyrkandet. 

Kommunfullmäktige beslutar med 15 ja-röster mot 15 nej-röster och 1 som avstår genom 
ordförandens utslagsröst att ändringsyrkandet avslås (se voteringslista 2). 

 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag. 

(S) lämnar en skriftlig reservation: 
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”Socialdemokraterna yrkade på att finansieringen i majoritetens budget av avfart Taxinge skulle lyftas ur 
investeringsbudgeten för 2022 (5 mkr) samt 2023 (35 mkr).  

I debatten framkom att vi socialdemokrater anser att en framtida avfart är nödvändig men att i nuläget 
planera för att under 2 år satsa 40 mkr i kommunens investeringsbudget finns inget försvar. Kommunen 
har många framtida investeringar i kärnverksamheterna som måste gå före och när vi dessutom vet att 
detta är en kostnad som ska bäras av trafikverket som också projekterar och bygger avfarter. 

Vid en votering i ärendet blev resultatet 16 ja röster för investeringen (varav en var ordförandes 
utslagsgivande röst) och 15 röster för nej, en avstod.  

En slutsats av detta är att nykvarnspartiet och moderaterna driver igenom en kommunal investering på 40 
mkr utan stöd från något annat parti i kommunen det borde leda till betänklighet. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot finanseringen av avfart i Taxinge med nykvarnbornas kommunala 
skattemedel!” 

Mats Claesson (SD) lämnar en skriftlig reservation: 

”15 mars 2021 fick samtliga aktiva politiker dokumentet ”Kommundirektörens underlag till Budget 2022 
med utblick mot 2024”, vilket kan sägas vara startskottet på budgetprocessen. Dokumentet var redan vid 
distributionen inaktuellt avseende inflation och arbetskraftskostnader. Inflationen för helåret 2021 var satt 
till 1,0%, i slutet på september hade inflationen sprungit i väg till 2,8%. 

Budgetprocessen blev senare framflyttad från att vara klar i juni till att vara klar i november. När detta 
hände 2020 skedde en uppdatering av dokumentet ”Kommundirektören ….” , som kom politikerna till del 
under augusti 2020. 

Det andra viktiga underlaget som gör att en ny budget kan tas fram är Delårsrapporten. För att peka ut en 
framtida färdväg och målsättningar måste man veta hur läget är, delårsrapporten ska tas upp på 
Kommunstyrelsen först den 19 oktober. Observera att budgetförslagen ska vara inlämnade den 15 oktober 
för att behandlas först i KS och sedan på Kommunfullmäktige. 

I handlingarna till KS den 19 oktober fanns inte Nykvarns delårsrapport, först när en medlem i Revisionen 
påpekade det hela den 15 oktober lades dokumentet ut på LEX-meeting. 

Min och Sverigedemokraternas syn på budgetprocessen 2022:  

Följande lades ut på Facebook efter kommunens presentation av majoritetens budget den 30 september: 

Majoritetsbudgeten i Nykvarn, ett tydligt exempel på bristerna i den demokratiska processen! Nykvarn den 
1/10-21 På Nykvarns hemsida läser jag majoritetens förslag till budget, ett väl presenterat dokument som 
har krävt många arbetsveckor för att uppnå det resultat som visas och som med all säkerhet har skrivits av 
tjänstemän på förvaltningen. Presentation och tidpunkten gör att några mycket relevanta frågor måste 
ställas och krävas svar på. Hur kommer det sig att majoriteten kan lägga ett färdigt förslag innan vi i 
oppositionen ens fått underlagen för budgeten? Eftersom det inte finns någon delårsrapport presenterad 
så är vår insyn i ekonomin närmast obefintlig! Om majoriteten kan använda kommunens tjänstemän för 
att skriva sin budget kan vi i opposition också göra det? Blir våra budgetförslag också utlagda på 
kommunens hemsida om vi så önskar? Ser majoriteten inga problem med att låta förvaltningen skriva 
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budgeten? Är det att betrakta som rättvist och demokratiskt när man gynnar sig själva så utstuderat och 
medvetet sätter oss i tidsnöd genom att inte lämna ut det underlag man själv använt? Senast i gårdagens 
kommunfullmäktige sa kommunstyrelsens ordförande att det inte fanns färdiga budgetunderlag för det var 
inte behandlat i nämnderna än och drog dessutom jämförelser med stora företag för att förklara skillnaden 
i tid för oss, hur kan då majoritetens budget vara klar redan idag? Som oppositionspolitiker reagerar jag 
kraftigt emot detta arbetssätt då det känns som undanhållande av information för att vi inte ska kunna 
presentera ett bra resultat med våra förslag! 

Resultatet av insändaren blev att Kommunstyrelsens ordförande lovade oss i opposition att få tillgång till 
kommunens ekonomichef. 

SD:s beslut:  

Vi Sverigedemokrater vill inte kasta fram ett hafsverk till budget, då vi vill göra det bästa möjliga inom 
befintliga ramar för Nykvarns samtliga medborgare. Förutsättningarna saknas varför vi avstår från att ta 
fram en budget. Samtliga oppositionspartier utom Socialdemokraterna befinner sig i samma situation som 
oss, varför vi kräver en transparent och öppen budgetprocess. Observera att Socialdemokraterna genom 
KSAU har bättre tillgång till information än övriga oppositionspartier. Dessutom är mål och budgetramar 
punkt 9 på KS agenda, delårsrapporterna är punkterna 11 och 12, vi anser att delårsrapporterna ska gås 
igenom och godkännas innan budgeten behandlas! Med hänvisning till ovanstående argument och 
påpekanden väljer vi att inte delta i beslut rörande budget samt delårsrapporter och hänvisar till detta 
särskilda yttrande!” 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Mål och budgetramar för 2022 med ekonomisk flerårsplan 2023-2024 

Beslutet skickas till 

Akten  
Alla nämnder 
Förvaltningsledning 
Kommunens revision 
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Voteringslista 1 
 
Cenneth Åhlund (M) JA 

Karin Wallin (NP) JA 

Barbro Eriksson (S) NEJ 

Gunilla Lindstedt (NP) JA 

Jan Brolund (NP) JA 

Sofia Cedergren (NP) JA 

Peter Nyman (NP) JA 

Mervi Ulvbane (NP) JA 

Bertil Svensson (NP) JA 

Sanna Jensen Kangas (NP) JA 

Leif Zetterberg (NP) JA 

Johan Hägglöf (M) JA 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) JA 

Peter Ohlsson (M) JA 

Lembit Vilidu (M) JA 

Effe Östman (M) JA 

Marie Martna (Mp) JA 

Märtha Dahlberg (S) NEJ 

Michael Henriksson (S) NEJ 

Maria Salberg (S) NEJ 

Anders Önbäck (S) NEJ 

Matilda Drol (S) NEJ 

Leonardo Horvat (SD) AVSTÅR 

Patrick Claesson (SD) AVSTÅR 
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Kjell Lindberg (SD) AVSTÅR 

Kent Jansson (SD) AVSTÅR 

Mats Claesson (SD) AVSTÅR 

Lennart Ygstedt (C) AVSTÅR 

Kerstin Eriksson (C) AVSTÅR 

Anne-Marie Falk (L) AVSTÅR 

Eva Wikenholm (V) NEJ 
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Voteringslista 2 
 
Cenneth Åhlund (M) JA 

Karin Wallin (NP) JA 

Barbro Eriksson (S) NEJ 

Gunilla Lindstedt (NP) JA 

Jan Brolund (NP) JA 

Sofia Cedergren (NP) JA 

Peter Nyman (NP) JA 

Mervi Ulvbane (NP) JA 

Bertil Svensson (NP) JA 

Sanna Jensen Kangas (NP) JA 

Leif Zetterberg (NP) JA 

Johan Hägglöf (M) JA 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) JA 

Peter Ohlsson (M) JA 

Lembit Vilidu (M) JA 

Effe Östman (M) JA 

Marie Martna (Mp) AVSTÅR 

Märtha Dahlberg (S) NEJ 

Michael Henriksson (S) NEJ 

Maria Salberg (S) NEJ 

Anders Önbäck (S) NEJ 

Matilda Drol (S) NEJ 

Leonardo Horvat (SD) NEJ 

Patrick Claesson (SD) NEJ 
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Kjell Lindberg (SD) NEJ 

Kent Jansson (SD) NEJ 

Mats Claesson (SD) NEJ 

Lennart Ygstedt (C) NEJ 

Kerstin Eriksson (C) NEJ 

Anne-Marie Falk (L) NEJ 

Eva Wikenholm (V) NEJ 
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§ 137 
Fastställande av VA-plan för Nykvarns kommun 
Diarienummer: KS/2021:470 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Förslag till VA-plan godkänns. 
 

Sammanfattning 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anger att kommunerna ska arbeta fram VA-planer.  
Denna VA-plan är ett komplement till den antagna VA-policyn (KS/2021:53) och är ett strategiskt 
underlag för utveckling av allmänna vattentjänster, VA-utbyggnad och ex. tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar för att uppnå en hållbar vatten-, spillvatten- och dagvattenförsörjning i hela 
kommunen.  

Yrkanden 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse- VA-plan 2021-09-06 

Förslag till VA-plan  
Bilaga 1- Områden utanför nuvarande verksamhetsområde för VA-beskrivning och prioritering 
Bilaga 2- Ordlista 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommundirektör 
Samhällsutveckling- och näringslivschef 
Ekonomichef 
VA-chef 
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§ 138 
Svar på motion (L) Skolsatsning i Nykvarn 
Diarienummer: KS/2021:262 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Motionen avslås med hänvisning till att verksamhet inom området bedrivs i betryggande 
omfattning. 

Sammanfattning 

Anne-Marie Falk (L) har till fullmäktige den 12 maj lämnat in en motion angående skolsatsning i 
Nykvarn utifrån förstärkningar i statliga vårbudgeten. Motionärer föreslår en snabbutredning gällande 
möjligheter till extra undervisning för de elever som lämnar åk 9 eller gymnasieskolan då det kan finnas 
risk att pandemin har påverkat studieresultaten. Vidare föreslås att ersätta deltagande elever för 
feriepraktik samt att en del av skolmiljarden används för att generellt trygga stödresurser och 
skolkurator. 

Motionen föreslås avslås då verksamhetens befintliga omfattning motsvarar det som framförs i  
motionen. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles.. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – svar på motion 2021-09-15 

Motion ”Skolsatsning i Nykvarn utifrån förstärkningar i statliga vårbudgeten” 

Beslutet skickas till 

Akten 

Ekonomikontoret 

Utbildningsnämnden 
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