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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-16  

Tid och plats  

2021-12-16 klockan 18:00-20.00 i Sländan, ajournering klockan 19.40-19.45 

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) ersätter Malin Westergren 
(NP), Leif Zetterberg (NP), Johan Hägglöf (M), Britt-Marie Ellis Nygren (M), Peter Ohlsson (M), jäv 
§ 158, Bengt Johansson (M) ersätter Peter Ohlsson (M) § 158, Lembit Vilidu (M), Effe Östman (M), 
Marie Martna (MP), Märtha Dahlberg (S), Karl-Erik Johansson (S) ersätter Michael Henriksson (S), 
Maria Salberg (S), Lillemor Garbenius-Källström (S) ersätter Anders Önbäck (S), Matilda Drol (S), 
Leonardo Horvat (S), Patrick Claesson (SD) tjänstgör från § 143, Kjell Lindberg (SD), Kent Jansson 
(SD), Mats Claesson (SD), Johan Grenfeldt (C) ersätter 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), Joana Nilsson (S), Ola 
Berglund (C), Gunilla Lindell (L), Yvonne Oward (L), Anneli Tikkanen-Rósza 

Övriga närvarande 

Emil Steen, Daniela Fuciu, Kim Åmark 

Tid och plats för justering 

2021-12-20 klockan 16.20 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

139- 158  
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Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Cenneth Åhlund (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Marie Martna (MP)             Kerstin Eriksson (C), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-12-16 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-12-21 

Datum då anslaget tas ned 

Justeringsdatum + 22 dagar 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 139 
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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§ 140 
Val av justerare 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Marie Martna (MP) och Kerstin Eriksson (C) utses jämte ordförande att justera dagens 
protokoll. Justering sker måndagen den 20 december klockan 16.20. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 141 
Fastställande av dagordning 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

1. Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden (NP) samt nyval läggs till 
dagordingen. 

2. Avsägelse från uppdrag som suppleant i AB Nykvarnsbostäder AB (NP) samt nyval läggs till 
dagordningen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 142 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
(NP) samt nyval 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Lars-Åke Brattlund (NP) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
2. Åse Sternrot (NP) väljs till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Lars-Åke Brattlund (NP) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Avsägelse 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 143 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden (NP) samt nyval 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Lars-Åke Brattlund (NP) entledigas från uppdraget som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. 

2. Nyval bordläggs. 

Sammanfattning 

Lars-Åke Brattlund (NP) har begärt befrielse från uppdraget som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 
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§ 144 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden 
(NP) samt nyval 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Åsa Sternrot (NP) entledigas från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 
2. Linn Forssén (NP) väljs till ersättare i utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Åsa Sternrot (NP) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 145 
Avsägelse från uppdrag som suppleant i AB 
Nykvarnsbostäder (NP) samt nyval 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Mikael Fimmerstad (NP) entledigas från uppdraget som suppleant i AB Nykvarnsbostäder. 
2. Thorbjörn Wallin (NP) väljs till uppdraget som suppleant i AB Nykvarnsbostäder. 

Sammanfattning 

Mikael Fimmerstad (NP) har begärt befrielse från uppdraget som suppleant i AB Nykvarnsbostäder. 

Beslutet skickas till 
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§ 146 
Val av ersättare i styrelsen för föreningsarkivet i Södertälje och 
Nykvarn 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Erika Boström (M) väljs till ersättare i styrelsen för föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn. 

Sammanfattning 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 147 
Svar på medborgarförslag - Nykvarns kommun bör stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen 
Diarienummer: KS/2018:555 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Medborgarförslaget är besvarat. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag kom in till kommunen den 11 november 2018. Medborgarförslaget föreslår att 
Nykvarns kommun ska fatta beslut om att:  

- ta fram en klimatomställningsplan med koldioxidbudget 
- kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet så att alla aktörer utarbetar 

planer för att minska sina utsläpp 
- kommunen avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag och investerar i hållbara och 

fossilfria alternativ 
- kommunen kontinuerligt för en dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i 

informations- och folkbildningssyfte.  

Kommunen anser att medborgarförslaget tar upp viktiga aspekter och miljöfrågor som är viktiga 
globalt och lokalt. Miljöfrågor och värnande om miljön är viktiga frågor i dagens samhälle och är 
något som Nykvarns kommun redan arbetar för.  

Kommunen antog 2018 ett miljöprogram som 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. Till miljöprogrammet finns ett antal delmål varav några går i 
linje med medborgarförslaget. Kommunen har även i andra styrdokument tagit hänsyn till 
miljöprogrammet för att kunna uppnå kommunens egna uppsatta mål. 

Bedömningen är att kommunens egna miljöprogram och andra styrdokument som genomsyrar 
verksamheterna väl uppfyller de miljökrav som kommunen redan har satt upp. Enligt majoritetens 
budgetförslag för 2022 avsätss medel för att ta fram en koldioxidbudgetunder 2022 

Medborgarförslaget ska därför anses besvarat. 

Yrkanden 

Marie Martna (MP) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-14 - Medborgarförslag, Nykvarns kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen. 
Medborgarförslag, Nykvarns kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2018-12-19 § 116 Anmälan av nya medborgarförslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Medborgaren 
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§ 148 
Svar på medborgarförslag - En ljuständarkväll i Nykvarns 
centrum då alla granar tänds 
Diarienummer: KS/2021:73 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 

Den 22 januari 2021 inkom ett medborgarförslag om att genomföra ett arrangemang i 
centrumområdet där alla granar tänds och kombineras med julmusik, tilltugg, körsång, lottförsäljning, 
julgransförsäljning, tomte för barnen, pengainsamling till de som inte har det gott ställt och andra 
aktiviteter. Motiveringen till förslaget är att det är mys för gammal som ung och syftet är att skapa 
gemenskap, trygghet och gemenskap. Kommunen föreslås vara initiativtagare och organisatör och 
genomföra arrangemanget tillsammans med aktörer som föreningar, privatpersoner, gymnasieskolan, 
kyrkan och näringsidkare. 

Kommunen ser positivt på idén om ett arrangemang som genomförs i linje med andan i 
medborgarförslaget. Det skulle troligtvis uppskattas av nykvarnsborna. Dock anser kommunen att ett 
sådant arrangemang bäst skulle kunna genomföras av näringsidkare och övriga aktörer i Nykvarns 
centrum. När det nya centrumet börjar bli klart finns troligtvis goda förutsättningar för bildandet av 
en centrumförening, bestående av alla aktörer i centrumområdet. Föreningen skulle kunna arbeta med 
aktiviteter såsom en ljuständarkväll i Nykvarns centrum och i det fallet skulle kommunen kunna 
utgöra en av aktörerna i arrangemanget. 

Mot bakgrund av ovan föreslås kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Mervi Ulvbane (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-13 – Svar på medborgarförslag om en ljuständarkväll i Nykvarns centrum då 
alla granar tänds. 

Medborgarförslag, en ljuständarkväll i Nykvarns centrum då alla granar tänds. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-04 § 20. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställaren 
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§ 149 
Svar på medborgarförslag - Vårdlägeneheter i centrum 
Diarienummer: KS/2019:198 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 

Den 8 april 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga vårdlägenheter i Nykvarns centrum. 
Förslagsställaren anser att Nykvarns kommun ska erbjuda lägenheter där det finns möjlighet att även 
ta med sig exempelvis sin respektive, som också kan vara i behov av vård. I byggnadens botten förslås 
att det kan finnas gemensamma utrymmen så som matsal, TV-rum, aktivitetsrum mm. Att bo mitt i 
centrum och kunna ta rullatorn och handla lite mjölk på ICA eller orka gå ut och sätta sig på en 
parkbänk och se andra människor, kan betyda mycket, menar förslagsställaren.  

Kommunen anser att medborgarförlaget tar upp en viktig aspekt som handlar om att tillgodose 
behoven av vård och äldreboenden. Kommunen växer befolkningsmässigt och fler blir äldre och i 
behov av vård. Därför utreder kommunen hur framtida behov av äldreboenden ska tillgodoses. Flera 
alternativ utreds där centrumnära lägen också övervägs. Centrumområdet är dock inte aktuellt, dels 
för att centrummarken ägs av en privat aktör som inte planerar för äldreboenden eller vad 
förslagsställaren benämner som vårdlägenheter, dels för att denna typ av boenden inte finns med i 
beslutad detaljplan. 

Medborgarförslag bör därför avslås. 

Yrkanden 

Peter Ohlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Svar på medborgarförslag om vårdlägenheter i Nykvarns centrum 

Medborgarförslag, Vårdlägenheter i Nykvarns centrum 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige sammanträde 2019-06-19 § 46 - Anmälan av nya 
medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förslagsställaren 
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§ 150 
Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Diarienummer:  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Informationen noteras. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ordförande informerar om: 

• Granskningen av byggprojekt är snart klar 
• Vattentornet i olika färger 
• Beslut från föregående kommunstyrelse 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 151 
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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§ 152 
Anmälan av nya interpellationer 
Diarienummer: KS/2021:673 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Interpellationen godkänns och besvaras vid ett kommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Följande interpellation har anmälts till dagens sammanträde: 

1. Interpellation från Mats Claesson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Gunilla Lindstedt 
(NP) angående avsatt finansiering för trafikplats Taxinge 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 153 
Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente 
Diarienummer: KS/2021:571 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Föreslagna revideringar av reglemente för bygg- och miljönämnden antas. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har identifierat vissa områden i bygg- och miljönämndens reglemente där uppdateringar 
bör göras kopplat till vissa lagar. Det handlar om följande områden: 

Bygg- och miljönämnden är den i Nykvarns kommun som är tillsynsmyndighet i enlighet med lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer. Enligt 6§ i lagen ska kommunen ansvara för tillsyn över att 
bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i rådets förordning (EU) 98/2013 följs inom kommunen.  

Tillsynen enligt denna förordning består i att kontrollera att produkter är rätt märkta (artikel 5) samt 
att tillståndshavare kan visa upp den transaktionsdokumentation som krävs enligt förordningens 
bestämmelser (artikel 4.7).  

Tobakslagen (1993:581) har ersatts med lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Yrkanden 

Jan Brolund (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-18 – Revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden 

Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 154 
Arvodesberedningens översyn av reglemente för arvode och 
ersättningar 
Diarienummer: KS/2021:472 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Förslag till reviderat reglemente för arvoden och ersättningar för Nykvarns kommun antas. 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen sammanträder årligen för en översyn av arvodes- och ersättningsrelaterade 
frågor. Förvaltningen med arvodesberedningen har tagit fram ett förslag av reviderat reglemente för 
arvoden och ersättningar för Nykvarns kommun med anledning av olika frågeställningar som har 
uppmärksammats.  

Revideringarna är gulmarkerade vilket framgår av bifogat förslag, och utgörs huvudsakligen av 
följande: 

När en ordinarie ordförandepost varit obesatt och en vice ordförande övergått till att tjänstgöra som 
ordförande, har detta enligt nuvarande reglemente betraktats som tillfälligt inhopp som inte berättigar 
ordförandearvode. I revideringen föreslås att i de fall en ordförandeplats är obesatt under 60 dagar, 
övergår ordförandearvode och tillhörande arvodesregler från dag 61 till den som vid tidpunkten 
tjänstgör i följande ordning: 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande. Detta till dess att 
ordförandeplatsen tillsätts igen. 

Reglerna för månadsarvoderades ersättning för möten under månader utan månadsarvode har behövt 
förtydligas. Frågan har aktualiserats genom att valnämndens presidium fått månadsarvode endast då 
nämnden tjänstgör. Valnämndens presidiemöten – bland annat förberedande planeringsmöten – i 
månader då nämnden inte har sammankomst, har hamnat i en regelmässig gråzon gentemot andra 
organs generösare regler om månadsarvode vid extrainkallade möten under en oarvoderad 
semestermånad. I revideringen tas ett helhetsgrepp, där det föreslås fullt månadsarvode vid minst ett 
sammanträde som ger normalt sammanträdesarvode. Vidare föreslås normalt sammanträdesarvode 
per presidiemöte och för beslutande ledamöter i sociala utskottet, vars ordinarie ledamöter utgörs av 
vård- och omsorgsnämndens presidium, samt begränsat sammanträdesarvode för alla andra typer av 
möten under en oarvoderad månad. 

Budget- och studiedagar betraktats enligt nuvarande regler som frivilliga och berättigar inte till arvode 
annat än om det särskilt beslutats. I revideringen betraktas budget- och studiedagar som övriga möten 
som berättigar arvode när en förtroendevald kallas till en sammankomst genom kommunen eller sin 
ordförande, eller har dennes godkännande att delta. För helt frivilliga sammankomster eller 
inbjudningar där det direkt eller indirekt framgår att deltagande är helt frivilligt, ska, som tidigare, 
arvode inte utgå. 
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Det reviderade förslaget har även kompletterats med att kommunstyrelsens ordförande har 
följduppdraget som ordförande i samråd för finskt förvaltningsområde, i enlighet med 
arbetsordningen för samråd för finskt förvaltningsområde, se KS/2021:446. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderat reglemente för arvoden 
och ersättningar för Nykvarns kommun. 

Yrkanden 

Effe Östman (M) och Peter Ohlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-15 - Arvodesberedningens årliga översyn 2021 av Reglemente för arvoden 
och ersättningar. 

Förslag till reviderat reglemente för arvoden och ersättningar för Nykvarns kommun, 2021-10-08 

Nuvarande reglemente för arvoden och ersättningar 

Arvodesberedningens protokoll 2021-10-14 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Nämnderna 
Arvodesberedningen 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 155 
Taxor och avgifter 
Diarienummer: KS/2021:576 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutade följande: 

1. Kommundirektören får i uppdrag att se över taxorna för Furuborghallen och presentera 
förslag på nya taxor till senast kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

2. Följande taxor och avgifter för 2022 fastställs enligt följande bilagor: 
• Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022 
• Avfallstaxa 2022 
• Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2022 
• Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2022 
• Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2022 
• Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2022 

 
3. Taxor inom kultur och fritid räknas upp med KPI per augusti. 

 
4. Taxor för bygg- och miljönämnden räknas upp med PKV-index, om inte annat angetts. 

 
5. Införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontroll från och med 1 januari 2023. 

Sammanfattning 

Enligt budgetanvisningarna för 2022 förutsätts att justering av taxor och avgifter ska ske. 
Kommunfullmäktige ska därför innan utgången av 2021 besluta om taxor och avgifter för 2022. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande taxor och avgifter för år 2022 fastställs enligt 
följande bilagor: 

• Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022 
• Avfallstaxa 2022 
• Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2022 
• Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2022 
• Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2022 
• Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2022 

Samt att taxor inom kultur och fritid räknas upp med KPI per augusti och att taxor för bygg- och 
miljönämnden räknas upp med PKV-index. 
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Yrkanden 

Lembit Vilidu (M) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter 2022 

Taxor och avgifter för kommunstyrelsen 2022 

Avfallstaxa 2022 

Taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2022 

Protokollsutdrag §78, 2021-10-18, vård- och omsorgsnämnden 

Taxor och avgifter för utbildningsnämnden 2022 

Protokollsutdrag §96, 2021-10-20, utbildningsnämnden 

Taxor för miljöavdelningens prövning och tillsyn 2022 

Taxor och avgifter trafikmyndighet och felparkeringsavgifter 2022 

Protokollsutdrag § 108, 2021-10-21, bygg- och miljönämnden 

Protokollsutdrag § 96, 2021-09-29, bygg- och miljönämnden 

Protokollsutdrag § 95, 2021-09-29, bygg- och miljönämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 

Samtliga nämnder, för kännedom 

Samtliga kontor, för kännedom 

Ekonomikontoret, för handläggning 

Samhällsutvecklings och näringslivskontoret, för handläggning 
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§ 156 
Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors 
hälsa och miljön 
Diarienummer: KS/2021:572 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Anta revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Sammanfattning 

Enligt miljöbalken får kommunens ta fram föreskrifter som behövs för att skydda människors hälsa 
mot olägenhet. Nuvarande föreskrifter reviderades senast 2015 och lagstiftningen och arbetssätten har 
ändrats sedan dess. Därför görs nu en revidering.  

Yrkanden 

Leif Zetterberg (NP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse – Revidering av föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, BMN/2021:42 

Tjänsteskrivelse – Revidering av föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 
BMN/2021:42 

Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, § 69, 2021-07-01 
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Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 

Bygg- och miljönämnden 
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§ 157 
Revidering av föreskrifter för avfallshantering 
Diarienummer: KS/2021:547 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Revidering av Föreskrifter för avfall godkänns. 

Sammanfattning 

En mindre revidering av kommunens Avfallsföreskrifter föreslås i syfte att de ska harmoniera med 
förändrad lagstiftning gällande ansvaret för insamling av returpapper. Efter regeringsbeslut övergår 
ansvaret från producenterna till Sveriges kommuner 2022-01-01. 

Ytterligare en mindre revidering föreslås i syfte att underlätta hanteringen av dispensansökningar för 
förlängt tömningsintervall för slam och eget omhändertagande av filtermaterial från fosforfällor. 
Förslaget innebär att Bygg- och miljönämnden fattar beslut i dessa ärenden efter remiss till 
kommunstyrelsen. I nuvarande föreskrifter rådet det omvända förhållandet. 

Yrkanden 

Marie Martna (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 

Avfallsföreskrifter 2022 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 158 
Svar på motion (SD) Byggande av ishall i Nykvarn 
Diarienummer: KS/2018:543 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Motionen avslås. 

Deltar ej i beslutet 

Peter Ohlsson (M) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

Sammanfattning 

Leonardo Horvad (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 19 december 2018 om 
att bygga en ishall i Nykvarn. Detta motiveras bland annat med att ishockey alltmer utvecklats till en 
sport för både pojkar och flickor samt att ishallen skulle öppna upp för aktiviteter som konståkning, 
kälkhockey och islekar med förskolebarnen. Den skulle fungera som en samlingsplats för olika åldrar 
och medföra goda hälsoeffekter på kort och lång sikt. 

Det finns behov av lokaler för olika typer av idrottsaktiveteter inklusive aktiviteter som kan utföras i 
en ishall. Därför har kommunen dedikerat Furuborgområdet för ändamålet. I den övergripande 
planeringen har kommunen tagit höjd för möjligheter att bygga t.ex. simhall och ishall eller 
anläggningar för aktiviteter som paddel, tennis, fotboll, skytte med mera. I området finns plats för 
både kommunala, ideella och privata aktörer att bygga för idrottsaktiviteter. 

De närmsta åren saknas dock de ekonomiska förutsättningarna att kommunen bekostar byggnationen 
av ny ishall. Det finns stora behov av byggnation inom skola, vård och omsorg, som behöver 
prioriteras, och kommunen har dessutom nyligen gjort en stor investering i Furuborghallen, en 
multisporthall i Furuborgområdet. 

Motionen bör därför avslås. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP) och Johan Grenfeldt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mats Claesson (SD) och Märtha Dahlberg (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag eller motionen och 
finner att kommunstyrelsens förslag bifalles. 

Votering begärs. 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Nej-röst för att bifalla motionen. 

Kommunfullmäktige beslutar med 20 ja-röster mot 11 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag 
(se voteringslista 1) 

Reservationer och protokollsanteckningar 

(S) lämnar en protokollsanteckning: 

”Vi socialdemokrater yrkar bifall till Motionen om att bygga en ishall, vi har i 20 års tid drivit frågan om att 
det ska byggas en ishall i Nykvarns kommun men ännu ej fått gehör från majoriteten. 

Vi har även finansierat en ishall i vårt budgetförslag för åren 2022-2024. Både i investeringsbudgeten och 
driftbudgeten, detta är vi socialdemokrater ensamma om att göra budgeten.” 

(SD) lämnar en skriftlig reservation: 

”Jag lämnade in motionen hösten 2018 och den besvaras idag tre år senare! 

Tre förlorade år! 

Dessutom lämnade jag in ett medborgarförslag i samma ärende 2016 och det röstades ner med 
motiveringen att kostnaden var för hög, att ishockey i huvudsak var en pojksport, att nykvarn inte hade en 
förening som ägnade sig åt ishockey. 

Nykvarn hade bättre hockeyförutsättningar 1965 då vi flyttade hit än idag! 

Då fanns en rink, anställd vaktmästare och ett A-lag. 

Idag bygger Järna sin andra ishall och tittar man på Stockholmskartan har till och med Husby en ishall och 
alla vet att en majoritet av Husbys befolkning aldrig satt sin fot på en is i en ishall, vilket säkert även gäller 
för de som närvarar vid detta möte, åtminstone inte frekvent. 

2016 uppskattades kostnaden till 30 miljoner för bygge och 5 miljoner för drift, ingen här tror väl att 
kostnaden blir lägre ju längre vi väntar? 

Ungefär 270 av landets 290 kommuner har minst en ishall och dessa kommuner levererar alla den 
lagstadgade nivån på vård, skola och omsorg, att vi inte har en ishall genererar inte att vi har bättre vård, 
skola och omsorg i Nykvarn! 

Att inte bygga en ishall i Nykvarn handlar inte om bara om ekonomi utan ytterst handlar det om vilja och 
kunskap. 

Samma personer som röstade för en multisport hall men fick en innebandy hall kommer idag att rösta om 
en ishall. 

Hur många i den här församlingen har följt flick och pojklag från skridskoskola och framåt? 

Hur många kör barn och barnbarn till en ishall 5 gånger i veckan? 

Nykvarn behöver en ny samlingsplats för både pojkar och flickor under årets fem mörka månader. 
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Sporten ishockey kräver engagemang både från spelare och anhöriga, ishallen blir en plats för gemenskap 
samtidigt som unga fostras till att sköta sin utbildning och kropp. 

Hockeyspelare orkar inte stöka på stan! 

Jag påstår att en ishall kommer att bli verklighet i Nykvarn, den stora frågan är när och hur mycket  den 
kommer att kosta. 

Varför vänta när vi kan fatta rätt beslut idag!” 

(NP) lämnar en protokollsanteckning: 

”Leonardo Horvad (SD) har till kommunfullmäktige den 19 december 2018 lämnat in en motion om att 
bygga en ishall i Nykvarn. Jag tycker du fått vänta alldeles för länge med ett svar, däremot så är ju frågan 
fortfarande väldigt aktuell. 

Motionen motiveras bland annat med att ishockey alltmer utvecklats till en sport för både pojkar och 
flickor. Dessutom skulle ishallen öppna upp möjligheten att ha aktiviteter som konståkning, kälkhockey 
och islekar med förskolebarn. Den skulle fungera som en samlingsplats för olika åldrar och medföra goda 
hälsoeffekter på kort och lång sikt. 

Nykvarn växer och behov av och förväntningar på kommunal service ökar i takt med detta.  

Det vore positivt för nykvarnsborna med en ishall.  

Det finns behov av lokaler och anläggningar för andra idrottsaktiviteter också.  

Kommunen har därför dedikerat Furuborgområdet för ändamålet.  

 I den övergripande planeringen har kommunen tagit höjd för möjligheter att bygga t.ex. simhall och ishall 
eller anläggningar för aktiviteter som paddel, tennis, fotboll, skytte med mera.   

I området finns plats för både kommunala, ideella och privata aktörer att bygga för idrottsaktiviteter.  

De närmsta åren saknas dock de ekonomiska förutsättningarna för att kommunen bekostar byggnationen 
och driften, framför allt av en ishall.  

Det finns stora behov av byggnation inom skola, vård och omsorg, som behöver prioriteras. 

Det utesluter absolut inte ideella eller privata initiativ, där kommunen tex kan upplåta mark. 

Men bedömningen är att motionen ska avslås, då vi inte är redo att prioritera en ishall framför annat vi 
idag behöver finansiera.” 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-10-13 – Svar på motion (SD) om att bygga en ishall i Nykvarn. 
Motion (SD), Byggande av ishall i Nykvarn. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 §173 Anmälan av nya motioner. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Motionären 

 

Voteringslista 1 

Åhlund Cenneth, ordförande m  JA 

Wallin Karin, 1:e vice ordförande np  JA 

Eriksson Barbro, 2:e vice ordförande s  NEJ 

Lindstedt Gunilla, ledamot np  JA 

Brolund Jan, ledamot np  JA 

Cedergren Sofia, ledamot np  JA 

Nyman Peter, ledamot np  JA 

Ulvbane Mervi, ledamot np  JA 

Svenson Bertil, ledamot np  JA 

Sanna Jensen Kangas, tjänstgörande ersättare np  JA 

Zetterberg Leif, ledamot np  JA 

Hägglöf Johan, ledamot m  JA 

Ellis Nygren Britt-Marie, ledamot m  JA 

Bengt Johansson, tjänstgörande ersättare m  JA 

Vilidu Lembit, ledamot m  JA 

Östman Effe, ledamot m  JA 

Martna Marie, ledamot mp  JA 

Dahlberg Märtha, ledamot s  NEJ 

Karl-Erik Johansson, tjänstgörande ersättare s  NEJ 

Salberg Maria, ledamot s  NEJ 
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Lillemor Garbenius-Källström, tjänstgörande ersättare s  NEJ 

Drol Matilda, ledamot s  NEJ 

Horvat Leonardo, ledamot sd  NEJ 

Claesson Patrick, ledamot sd  NEJ 

Lindberg Kjell, ledamot sd  NEJ 

Jansson Kent, ledamot sd  NEJ 

Claesson Mats, ledamot sd  NEJ 

Johan Grenfeldt, tjänstgörande ersättare c  JA 

Eriksson Kerstin, ledamot c  JA 

Falk Anne-Marie, ledamot l  JA 

Wikenholm Eva, ledamot v  JA 
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