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Tid och plats Onsdagen den 19 juni kl.18:00-20:30 i konferenssal Stallet, Taxinge slott                                                                                           
Ajournering kl.18.35-18.40, 19.00-19.30 
 

Beslutande  

Ledamöter Cenneth Åhlund (M), ordförande 
Karin Wallin (NP), 1:e vice ordförande  
Barbro Eriksson (S), 2:e vice ordförande  
Bob Wållberg (NP)  
Thomas Wiberg (NP) §§ 46-52 
Gunilla Lindstedt (NP)  
Jan Brolund (NP)  
Sofia Cedergren (NP)  
Mervi Ulvbane (NP) 
Bertil Svensson (NP)  
Johan Hägglöf (M)  
Peter Ohlsson (M)  
Lembit Vilidu (M)  
Marie Martna (MP) 
Michael Henriksson (S) 
Maria Salberg (S)  
Anders Önbäck (S)  
Matilda Drol (S)  
Leonardo Horvat (SD) 
Patrick Claesson (SD) 
Kjell Lindberg (SD) 
Kent Jansson (SD) 
Mats Claesson (SD) 
Lennart Ygstedt (C)  
Kerstin Eriksson (C)  
Anne-Marie Falk (L)  
Eva Wikenholm (V) 
 

  
Ersättare Malin Westergren (NP) ersätter Thomas Wiberg (NP) under §§ 41-45 

Rasmus Hillstedt (NP) ersätter Peter Nyman (NP) hela mötet 
Effe Östman (M) ersätter Britt-Marie Ellis Nygren (M) hela mötet 
Bengt Johansson (M) ersätter Claudia Medina Palmér (M) hela mötet. 
Lillemor Garbenius-Källström (S) ersätter Märtha Dahlberg (S) hela mötet 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Malin Westergren (NP) §§ 46-52 
Leif Zetterberg (NP)  
Sanna Jensen Kangas (NP) 
Patrick Grenfeldt (MP)  
Ola Berglund (C)  
Gunilla Lindell (L) 
Yvonne Oward (L) 
Anneli Tikkanen Rózsa (V) 
Allan Harju (V) 
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Tjänstemän Frida Nilsson, kommundirektör §§ 41-51 
Percy Carlsbrand, ekonomichef  
Sarah Önbäck, ekonom 
Bengt Andersson, samhällsbyggnadschef  
Lena Ramdani, kundcenterchef 
Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare 
 

  
Justering  

Justerare Jan Brolund (NP) och Lennart Ygstedt (C) 
  
Tid och plats för justering Torsdagen den 20 juni kl 12.00 
  
Justerade paragrafer 41-52 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Mikael Kjelleros Endrell 
 
Ordförande 

 

 Cenneth Åhlund (M) 
 
Justerare 

 

 Jan Brolund (NP) 
 
Justerare 

 

 Lennart Ygstedt (C) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunfullmäktige  

    

Sammanträdesdatum  2019-06-19  

    

Paragrafnummer  41-52  

    

Beslutade föreskrifter  Policy för konkurrensprövning i Nykvarns kommun 

KS/2019:231, Taxa för folköl, tobak och receptfria 

läkemedel KS/2019:218  

 

    

Datum då anslaget sätts upp  2019-06-24  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2019-06-24--2019-07-15  

    

Datum då anslaget tas ned  2019-07-16  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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§ 41 

Inledning samt val av justerare 

Ordförande Cenneth Åhlund (M) hälsar välkommen och förklarar dagens 
kommunfullmäktige-sammanträde för öppnat.  
 
Att justera dagens protokoll jämte ordförande utses Jan Brolund (NP) och Lennart Ygstedt 
(C). Justering kommer att ske torsdagen den 20 juni 2019 kl.12.00 på kommunhusets kansli.   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 42 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs med nedan angivna ändringar. 
 

Tillägg till dagordningen 

Interpellation inkommen av Eva Wikenholm (V) ställd till kommunfullmäktige ordförande gällande 
den konstnärliga gestaltningen vid om- och nybyggnationer i Nykvarn. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 43 

Avsägelser 

KS/2019:5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 44 

Val 

KS/2019:4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Kent Jansson, Kersti Stattin, Caroline Wenner, Sylvia Öhrn 
Andersson, Annika Brune, Per Eklöf samt Anne-Marie Fimmerstad till nämndemän för 
mandatperioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. 

Ärendet 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Kent Jansson, Kersti Stattin, Caroline Wenner, 
Sylvia Öhrn Andersson, Annika Brune, Per Eklöf samt Anne-Marie Fimmerstad till nämndemän för 
mandatperioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Nämndsekreterare, Björn Bergéus 
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§ 45 

Information inför sommaren från säkerhetschefen 

KS/2019:334 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Niclas Fagerström, säkerhetschef, informerar om kommunens säkerhetsarbete under sommaren 2019. 
Säkerhetschefen redogör för både utmaningar och förebyggande åtgärder. 
Utmaningar kan vara ex. eldningsförbud som inte följs, skadegörelse, bråk, buskörning, att 
dricksvattnet skulle ta slut, eller olycka skulle ske på E20.   
Förebyggande åtgärder som kommunen jobbar med är bland annat nattvandring, Fritidsfabriken för 
ungdomar, bevakningsbil, samverkan mellan olika myndigheter och polis och brandförsvar, samt 
sommarjobb och öppen badplats. 
Kommunen har tagit fram information om vad invånarna kan göra under sommaren, sett till att 
övervakningskameror sätts upp på kommunens byggnader såsom skola och centrum, samt genomfört 
två stycken krisövningar. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 46 

Anmälan av nya medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslagen medges.  
Medborgarförslag, Vårdlägenheter i Nykvarns centrum, lämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och kommunfullmäktige för beslut.  
Medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen, lämnas till bygg- och miljönämnden för beredning 
och beslut.  
Medborgarförslag, Badvakt vid Hökmossbadet, lämnas till kommunstyrelsen förberedning och 
kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag anmäldes.  
 
Medborgarförslag, Vårdlägenheter i Nykvarns centrum KS/2019:198. Fullmäktiges presidium 
föreslår att följande förslag överlämnas för beredning av kommunstyrelsen och beslut i 
kommunfullmäktige.  
 
Medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen KS/2019:199, Fullmäktiges presidium 
föreslår att följande förslag överlämnas för beredning och beslut av bygg- och miljönämnden. 
  
Medborgarförslag, Badvakt vid Hökmossbadet KS/2019:305 Fullmäktiges presidium föreslår att 
följande förslag överlämnas för beredning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.  
 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Vårdlägenheter i Nykvarns centrum 
Medborgarförslag, Cykelställ utanför vårdcentralen 
Medborgarförslag, Badvakt vid Hökmossbadet 
 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 47 

Revisionsberättelse 2018 Södertörns brandförsvarsförbund 

KS/2019:178 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Södertörns 

brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning enligt revisorernas tillstyrkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna för Södertörns brandförsvarsförbund har granskat förbundets verksamhet för 
2018 och lämnat sin revisionsberättelse 2018-03-18. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser vare sig för investeringar eller för kommunens 

driftkostnader. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-07, § 87 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-23, § 22 

Tjänsteskrivelse 2019-03-22 

Årsredovisning 2018 för Södertörns Brandförsvarsförbund 

Protokoll – Södertörns brandförsvarsförbund 2019-03-15 

Revisionsberättelse för 2018 med bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att förbundsdirektionen och de 

enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 

förvaltning enligt revisorernas tillstyrkan. 

Yrkanden 

Lembit Vilidu (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Södertörns brandförsvarsförbund 

Bygg- och miljönämnden 

Akten  
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§ 48 

Policy för konkurrensprövning i Nykvarns kommun 

KS/2019:231 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. anta Policy för konkurrensprövningen i Nykvarns kommun, samt 

2. uppdraget av den 25 mars 2019 är utfört. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget gentemot Nykvarnsborna är att säkerställa en god, och över tid, hållbar 
ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. För att säkerställa detta trots vår tillväxt 
och de därmed förknippade volymökningarna har kommunstyrelsens ordförande den 25 
mars 2019 gett förvaltningen, genom kommundirektören, ett uppdrag att utreda 
möjligheterna till en ny policy för konkurrensprövning och därefter återkomma till 
kommunstyrelsen med ett förslag till beslut.  
Konkurrensprövning innebär ett systematiskt prövande om ett privat företag, en förening 
eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. 
Konkurrensprövning kan ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller enligt 
tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV).  Nykvarns medborgare och kunder ska 
erbjudas tjänster av god kvalitet och kostnadseffektivt resursutnyttjande.  
Nykvarns kommun vill utifrån detta främja en god hushållning av skattemedel och god 
kvalitet genom att kontinuerligt pröva kommunalt driven verksamhet genom aktiv 
konkurrensprövning. Nämnderna i kommunen ansvarar för en aktiv konkurrensprövning 
inom sitt ansvarsområde och beslutar om konkurrensprövning. Nämnder ska årligen till 
kommunfullmäktige redovisa en plan för vilka nya områden som ska konkurrensprövas.  
Syftet med konkurrensprövning är att bland annat sänka kostnaderna, öka kvalitén, utöka 
tjänsteutbud, utveckla verksamheten, förstärka medborgarnas individuella inflytande och 
makt, öka valfriheten för personal och brukare samt främja det lokala näringslivet och/eller 
den sociala ekonomin.  
God beställarkompetens, som innebär kunskaper som säkerställer att behovet kan 
analyseras korrekt, tjänsten kan beskrivas och kravställas ur ett brukar- och 
användarperspektiv och upphandlas på ett korrekt och affärsmässigt sätt samt följas upp 
professionellt, är en grundförutsättning till konkurrensprövning.  
I och med konkurrensprövning kan även risker uppstå som bland annat förlust av möjlighet 
till nödvändig styrning och kontroll men också att oseriösa aktörer förekommer.  
Samtliga delar av den kommunala verksamheten kan konkurrensprövas med undantag av 
myndighetsutövning och andra verksamheter som enligt lag inte kan konkurrensutsättas.   

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser utan är av formell karaktär. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Konkurrensprövning Nykvarns kommun 2019 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. anta Policy för konkurrensprövningen i Nykvarns kommun, samt 

2. uppdraget av den 25 mars 2019 är utfört. 

Yrkanden 

Gunilla Lindstedt (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Michael Henriksson (S), yrkar återremiss därför att klara kritiker för utvärdering saknas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i enlighet med 

Michael Henrikssons (S) återremissyrkande.. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 

avgöras idag och bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs anta ”Policy för 

konkurrensprövningen i Nykvarns kommun, samt uppdraget av den 25 mars 2019 är 

utfört”. 

Reservation 

Michael Henriksson (S) för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
återremissyrkande. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 

Vård- och Omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Bygg- och Miljönämnden 

Kontorschefer 

Akten 
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§ 49 

Taxa för folköl, tobak och receptfria läkemedel 

KS/2019:218 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för tillsyn av folköl, receptfria läkemedel samt tobak och 
liknande produkter.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2019 träder huvuddragen i en ny tobakslag i kraft, lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare upphävs därmed. Med anledning av detta ändras taxan 
för tillsyn och prövning av försäljning av tobak och liknande produkter, folköl och 
receptfria läkemedel. Taxan föreslås gälla från och med 1 juli 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att tillsynsmyndigheten kan ta ut avgifter för tillsyn och prövning av försäljning av 
tobak och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 

Taxa för tillsyn av folköl, receptfria läkemedel, tobak och liknande produkter 
Tjänsteskrivelse 2019-03-27 
Protokollsutdrag BMN 2019-04-10 
Tjänsteskrivelse 2019-05-08  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för tillsyn av folköl, receptfria 
läkemedel samt tobak och liknande produkter.  

Yrkanden 

Marie Martna (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Maria Salberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Lennert Ygstedt (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Anne-Marie Falk (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Ekonomiavdelningen 
Bygg- och miljönämnden 
Akten 
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§ 50 

Ekonomisk uppföljning år 2019 – budgetuppföljning 2019-03-31 

Dnr KS/2019:7 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna budgetuppföljningen per 2019-03-31. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året 
med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. 
 
I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på -30,8 mkr. Detta resultat är ca 
43 mkr lägre än resultatet i budgeten för 2019. Verksamheternas nettokostnad beräknas 
medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad 
som budgeterats. 
 
För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive 
realisationsvinster om ca -23,4 mkr vilket är 35,6 mkr mindre än budgeterat. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-06-04, § 104 

Tjänsteskrivelse 2019-04-28 

Budgetuppföljning 2019-03-31 Nykvarns kommun 

Respektive nämnds budgetuppföljning per 2019-03-31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 
budgetuppföljningen per 2019-03-31. 

Yrkanden 

Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Anders Önbäck (S), för Socialdemokraterna, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma. 
 __________________  
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Beslutet expedieras till  

Vård- och omsorgsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Revisionen 

Ekonomi 

Akten 
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§ 51 

Mål- och budgetramar för 2020 med utblick mot 2023 

KS/2019:216 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. fastställa skattesatsen 2020 till 19,97 kronor, 

2. godkänna att förvaltningen under 2020 får uppta lån till maximalt 900 mkr för kommunens och 
bolagens behov av upplåning,  

3. godkänna att kommunens internränta för 2020 fastställs till 1,5 %, 

4. fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2020-2022, 

5. godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för 2020-2022, 

6. godkänna balansbudgeten för 2020-2022, 

7. godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för 2020-2022,  

8. godkänna resultat- och balansbudgeten för VA-verksamheten för 2020-2022,  

9. godkänna resultat- och balansbudgeten för renhållningsverksamheten för 2020-2022, samt 

10. godkänna investerings- och exploateringsbudgetarna för 2020-2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Budgetprocessen för arbetet med budget/flerårsplan 2020-2022 startade i och med 
majoritetens budgetberedning i januari. Nämnderna har sedan, tillsammans med sina 
respektive kontor, fått konsekvensbeskriva preliminärt framräknade ramar för 2020. 
Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar i juni varefter nämnderna arbetar fram 
detaljbudget och effektmål under hösten.  
Behandlingen vid junisammanträdet 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 2020 är 19:97 kr.  
Resultatbudgeten för 2020 inrymmer en ram för verksamheternas nettokostnader med drygt 632 mkr 
vilket motsvarar driftbudgetramar på ca 637,9 mkr inklusive interna poster.  
Det budgeterade resultatet för 2020 är ca 12,9 mkr vilket motsvarar 2 % av skatter och 
generella statsbidrag. Även för resterande år i planeringsperioden är resultatet budgeterat på 
nivån 2 %. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ekonomiska konsekvenser  

De ekonomiska konsekvenserna av budgetbeslutet framgår av dokumentet ”Budget för 
Nykvarns kommun 2020 med ekonomisk flerårsplan 2021-2022”. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-04, § 102 
Tjänsteskrivelse 2019-05-24  
Budget för Nykvarns kommun 2020 – Mål och budgetramar för 2020 med ekonomisk flerårsplan 
2021-2022  
Oppositionspartiernas alternativa budgetförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att  
1. fastställa skattesatsen 2020 till 19,97 kronor, 

2. godkänna att förvaltningen under 2020 får uppta lån till maximalt 900 mkr för kommunens och 
bolagens behov av upplåning,  

3. godkänna att kommunens internränta för 2020 fastställs till 1,5 %, 

4. fastställa de strategiska målen för planeringsperioden 2020-2022, 

5. godkänna resultatbudgeten och kassaflödesbudgeten för 2020-2022, 

6. godkänna balansbudgeten för 2020-2022, 

7. godkänna ramarna för driftbudgeten med fördelning mellan nämnderna för 2020-2022,  

8. godkänna resultat- och balansbudgeten för VA-verksamheten för 2020-2022,  

9. godkänna resultat- och balansbudgeten för renhållningsverksamheten för 2020-2022, samt 

10. godkänna investerings- och exploateringsbudgetarna för 2020-2022.  
 

Yrkanden 

Bob Wållberg (NP), bifall till majoritetens förslag till budget. 
Lennart Ygstedt (C), bifall till Centerpartiets förslag till budget. 
Anne-Marie Falk (L), bifall till Liberalernas förslag till beslut. 
Michael Henriksson (S), bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), avslag till Socialdemokraternas förslag till budget och bifall till majoritetens förslag 
till beslut. 
Eva Wikenholm (V), bifall till Socialdemokreternas förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till majoritetens förslag till budget. 
Marie Martna (MP), bifall till majoritetens förslag till budget. 
Jan Brolund (NP), bifall till majoritetens förslag till budget. 
Effe Östman (M), bifall till majoritetens förslag till budget. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan godkänna följande propositionsordning 
 
1. Centerpartiets förslag till budget mot Liberalernas förslag till budget,  

 
2. därefter ställer ordföranden det vinnande förslaget mot Socialdemokraternas förslag till budget 

och  

 
3. därefter det vinnande förslaget mot majoritetens förslag till budget. 

 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående propositionsordning. 
 
Kommunfullmäktige ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla Centerpartiets förslag till 
budget eller Liberalernas förslag till budget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Liberalernas 
förslag till budget.  
 
Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige beslutar att bifalla Liberalernas förslag till 
budget eller Socialdemokraternas förslag till budget. Kommunfullmäktige beslutar bifalla 
Socialdemokraternas förslag till budget.  
 
Till sist ställer ordförande frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Socialdemokraternas 
förslag till budget eller majoritetens förslag till budget. Kommunfullmäktige beslutar slutligen att 
bifalla majoritetens förslag till budget. 
 

Reservation 

Socialdemokraterna, Liberalerna samt Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sina 
budgetförslag. 
 __________________  
 
 

Beslutet expedieras till  

Vård- och omsorgsnämnden  
Utbildningsnämnden  
Bygg- och miljönämnden  
Förvaltningsledning  
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 52 

Anmälan av interpellation till kommunfullmäktiges ordförande gällande 

det konstnärliga gestaltningen vid om - och nybyggnationer i Nykvarn 

KS/2019:331 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar medge interpellationen och kommer vid kommande 
kommunfullmäktigesammanträde att besvara denna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiets gruppledare Eva Wikenholm (V) har den 12 juni 2019 inkommit med en interpellation 
om planering av konst vid ny- och ombyggnationer i Nykvarn. Hon hänvisar till ett beslut fattat av 
kommunfullmäktige den 24 maj 2007 då de beslutade att öronmärka medel för konstnärlig utsmyckning vid 
kommunala om- och nybyggnationer. Hon hänvisar till 1 % regeln vilket innebär att kommunen har rätt till 
att låna upp till 1 % av byggkostnaden under förutsättning att detta bakas in redan vid planeringen 
och upphandlingen av byggnationer.  
Cenneth Åhlund, kommunfullmäktige ordförande, föreslår att interpellationen besvaras vid 
kommande kommunfullmäktigesammanträde den 3 oktober besvaras. 
 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Vänsterpartiet 2019-06-12 ”Var är konsten i Nykvarn? 
 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
 


