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Tid och plats Torsdagen den 3 oktober 2019 kl.18.00-20.20 i konferenssal Qulturum 
Sländan, Nykvarns kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl.19.15-19.35 
 

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) 
Gunilla Lindstedt (NP)  
Jan Brolund (NP)  
Sofia Cedergren (NP)  
Peter Nyman (NP)  
Mervi Ulvbane (NP) 
Bertil Svensson (NP)  
Johan Hägglöf (M)  
Peter Ohlsson (M)  
Claudia Medina Palmér (M) 
Lembit Vilidu (M)  
Marie Martna (MP) 
Märtha Dahlberg (S) 
Michael Henriksson (S) §§53-65 
Maria Salberg (S)  
Matilda Drol (S)  
Leonardo Horvat (SD) 
Patrick Claesson (SD) 
Kjell Lindberg (SD) jäv § 67 
Kent Jansson (SD) 
Mats Claesson (SD) 
Lennart Ygstedt (C)  
Kerstin Eriksson (C)  
Anne-Marie Falk (L)  
Eva Wikenholm (V) 
 

  
Ersättare Effe Östman (M) ersätter Britt-Marie Ellis Nygren (M) hela mötet. 

Bengt Johansson (M) ersätter Claudia Medina Palmér (M) § 53 
Karl-Erik Johansson (S) ersätter Anders Önbäck (S) hela mötet. 
Lillemor Garbenius-Källström (S) ersätter Michael Henriksson (S)  
§§ 66-68 
 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Malin Westergren (NP)  
Rasmus Hillstedt (NP)  
Therese Kristiansson (NP)  
Leif Zetterberg (NP)  
Sanna Jensen Kangas (NP)  
Bengt Johansson (M) §§ 54-68 
Patrick Grenfeldt (MP) 
Lillemor Garbenius-Källström (S) §§ 53-65 
Joana Nilsson (S)  
Johan Grenfeldt (C) 
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Ola Berglund (C) §§ 80-86 
Yvonne Oward (L) 
Anneli Tikkanen Rózsa (V) 
Allan Harju (V) 

Tjänstemän Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare 
 

Övriga Förslagsställare Tommy Pilskog, § 61 
Förslagsställare Lars-Olof Gren, § 62 

  
Justering  

Justerare Bertil Svensson (NP) och Kerstin Eriksson (C) 
  
Tid och plats för justering Tisdagen den 8 oktober, kl 14.00, på kommunhusets kansli 
  
Justerade paragrafer 53-68 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Mikael Kjelleros Endrell 
 
Ordförande 

 

 Cenneth Åhlund (M) 
 
Justerare 

 

 Bertil Svensson (NP) 
 
Justerare 

 

 Kerstin Eriksson (C) 



 

 

 

 

PROTOKOLL 
2019-10-03 
 

Kommunfullmäktige 

3(28) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  
ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunfullmäktige  

    

Sammanträdesdatum  2019-10-03  

    

Paragrafnummer  53-68  

    

Beslutade föreskrifter  Upphävande av reglemente för styrdokument i 
Nykvarns kommun och antagande av riktlinje för 
styrdokument - KS/2019:350, Riktlinje för VA-lån 
KS/2019:397 

 

    

Datum då anslaget sätts upp  2019-10-09  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2019-10-09--2019-10-30  

    

Datum då anslaget tas ned  2019-10-31  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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Innehållsförteckning 
 

Ärende       Sida 

 
§ 53 Inledning samt val av justerare ............................................................................................. 5 

§ 54 Fastställande av dagordning ................................................................................................ 6 

§ 55 Avsägelser ........................................................................................................................... 7 

§ 56 Val ........................................................................................................................................ 8 

§ 57 Val av ansvarig vattenpolitiker för projektet Mälaren – En sjö för miljoner............................. 9 

§ 58 Svar på interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande från Eva 
Wikenholm (V) gällande den konstnärliga gestaltningen vid om- och nybyggnationer .................10 

§ 59 Redovisning av bygg- och miljönämndens verksamhet år 2019 ..........................................11 

§ 60 Redovisning av valnämndens verksamhet år 2019 ..............................................................13 

§ 61 Svar på medborgarförslag, Att placera kommunens symbol med vattenhjul och 
sländan vid rondellen väg 509 och Centrumvägen ......................................................................14 

§ 62 Anmälan av nytt medborgarförslag ......................................................................................16 

§ 63 Sammanträdesplan för 2020 ...............................................................................................17 

§ 64 Upphävande av reglemente för styrdokument i Nykvarns kommun och antagande 
av riktlinje för styrdokument .........................................................................................................19 

§ 65 Riktlinje för VA-lån ...............................................................................................................21 

§ 66 Vägtrafikplan för antagande ................................................................................................23 

§ 67 Detaljplan för Stensättra 2:1 m. fl. - Antagande ...................................................................25 

§ 68 Ny översiktsplan för Nykvarns kommun ...............................................................................27 
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§ 53 

Inledning samt val av justerare 

Kommunfullmäktiges ledamöter inleder mötet med en tyst minut för Göran Nygren (M), 
ledamot i kommunfullmäktige, som avled den 23 september 2019.  
 
Ordförande Cenneth Åhlund (M) hälsar därefter välkommen och förklarar dagens 
kommunfullmäktige-sammanträde för öppnat.  
 
Att justera dagens protokoll jämte ordförande utses Bertil Svensson (NP) och Kerstin 
Eriksson (C). Justering kommer att ske tisdagen den 8 oktober 2019, kl.14.00 på 
kommunhusets kansli.   
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 54 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 55 

Avsägelser 

KS/2019:5 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger avsägelserna. 

Ärendet 

Patrick Claesson (SD) har, den 26 juni 2019, avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Håkan Robertsson (NP) har, den 4 september 2019, avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Patrick Claesson 
Håkan Robertsson 
Nämndsekreterare, Björn Bergérus 
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§ 56 

Val 

KS/2019:4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja  
 
1. Gunilla Lindstedt (NP) som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Håkan Robertsson (NP), samt 

 
2. Kjell Lindberg (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Patrick Claesson (SD).  

Ärendet 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja 
 
1. Gunilla Lindstedt (NP) som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Håkan Robertsson (NP), samt 

 
2. Kjell Lindberg (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen efter Patrick Claesson (SD).  

 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

De valda 
Nämndsekreterare Björn Bergérus 
Akten 
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§ 57 

Val av ansvarig vattenpolitiker för projektet Mälaren – En sjö för miljoner 

KS/2019:439 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja Cenneth Åhlund (M) som vattenpolitiker för projektet Mälaren 
– En sjö för miljoner att gälla 2019-10-31 till och med 2022-12-31. 

Ärendet 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja Cenneth Åhlund (M) som vattenpolitiker för 
projektet Mälaren – En sjö för miljoner att gälla 2019-10-31 till och med 2022-12-31. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 58 

Svar på interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande från Eva 

Wikenholm (V) gällande den konstnärliga gestaltningen vid om- och 

nybyggnationer 

KS/2019:331 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna svaret på interpellationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Cenneth Åhlund (M) presenterar interpellationssvaret. Eva Wikenholm (V) svarar upp på 
interpellationssvaret. Därefter fortsätter debatten.  

 

Cenneth Åhlunds (M) svar till Eva Wikenholm (V). 

Eva Wikenholm (V) har den 12 juni 2019 inkommit med en interpellation gällande den 
konstnärliga gestaltningen vid om- och nybyggnationer, vilken medgavs vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2019. Nedan följer svaret. 

 

Tack för interpellationen Eva. 

 

Kommunen kommer i fortsättningen att planera in den konstnärliga utsmyckningen vid 
om- och nybyggnationer. Kommunen har inte använt sig av 1%-regeln vid bygget av 
Furuborgskolan. Detta har ej heller varit något krav eller politiskt beslut.  
Huruvida kommunen kommer att trycka på privata byggare att tillämpa 1%-regeln är oklart 
men frågan kommer troligen att lyftas vid byggnationer. 
 
 
 

 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 59 

Redovisning av bygg- och miljönämndens verksamhet år 2019 

KS/2019:477 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden (BoM) är myndighetsnämnd och en för kommunen obligatorisk 

nämnd. BoM har ansvar att fatta myndighetsbeslut inom i huvudsak lagrummen Plan och 

Bygglagen, Miljöbalken och Trafikförfattningen.  

Merparten av besluten sker av tjänstemän i förvaltningen på delegation från BoM och 

redovisas i efterhand i nämnden.  

Beslut som inte delegeras till förvaltningen är, ett negativt beslut i ett bygglovsärende, 

bygglov utanför detaljplanelagt område, beslut om strandskyddsdispens, förhandsbesked 

om bygglov samt eventuella sanktionsavgifter. 

Nämnden är remissinstans vid detaljplanearbetet. Nämnden fastställer och följer upp 

Miljöavdelningens behovsbedömning och tillsynsplan. Tillsyn ska utföras regelbundet för 

att säkerställa att verksamheterna inte släpper ut miljöfarliga ämnen eller på annat sätt 

påverkar människors hälsa och miljön negativt.  

Tillsynsansvaret omfattar miljöfarliga verksamheter, hälsoskyddsverksamheter (skolor, 

förskolor osv), livsmedelsanläggningar, rökfria miljöer, radon, förorenade områden, 

användande av massor (schaktmassor) vid byggnation, och enskilda avlopp där det inte 

finns kommunalt avlopp. Miljöfarliga verksamheter är t.ex. bilverkstäder, bensinstationer, 

hantering av kemikalier m.m. i ansvaret ingår även tillsyn på försäljning av folköl, tobak och 

receptfria läkemedel.  

Nämnden är även trafiknämnd och fastställer beslut om tex hastighetsbegränsning i 

tätorten, olika dispenser gällande transporter, schakttillstånd, parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade. 

BoM verksamhet är till viss del avgiftsfinansierad. 

Ekonomi och Måluppfyllnad  

Ansvarsområdet gör ett positivt resultat motsvarande besparingsbetinget på 5 %. Vad gäller 

måluppfyllelse så klaras lagkravet på 10 veckor för bygglov, det mer utmanande målet att 

80% av besluten ska tas inom 6 veckor har uppgått till att 67 % fått bygglov inom 6 veckor. 

Då tillsyn inte är gjord i önskvärd omfattning har förvaltningen i uppdrag att återkomma 

med förslag på åtgärder för att rätta till detta. Miljösidan har en bättre måluppfyllnad på 

tillsyn med 67 % mot mål 80%. 
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Det nya ärendehanteringssystemet ”Castor” ger en tydligare bild över antalet ärenden.   

Beslutsunderlag 

Bygg- och miljönämndens rapport. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 60 

Redovisning av valnämndens verksamhet år 2019 

KS/2019:476 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Jönsson, valnämndens ordförande presenterar valnämndens arbete under våren 2019. 
Bedömningen valmyndigheten gjorde var att valet till Europaparlamentet, den 26 maj 2019, 
genomfördes både på ett rättssäkert och effektivt sätt. Det är svårt att manipulera valen i Sverige då 
det är robust, då det är decentraliserat, manuellt och transparent.  
För Nykvarns val var det en fördel att vi året innan haft ett val till riksdag, landsting och kommun, 
vilket underlättade. EU-samarbetet kring valsäkerhet fungerade bättre. I oktober kommer valnämnden 
att sammanträda för att påbörja arbetet med att utöka nästa val i Nykvarns kommun med ännu ett 
distrikt. Arbetet kommer fortsätta under 2020 att ta fram ett förslag på ny distriktsindelning. 
Ordföranden nämnde till sist att vallokalerna måste ses över om det blir ännu ett distrikt, samt att vi 
till nästa val har med i tanken att förtidsrösterna kan komma att öka mer än de gjorde i år.  

Beslutsunderlag 

Presentation från valnämndens ordförande 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Valnämnden 
Akten 
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§ 61 

Svar på medborgarförslag, Att placera kommunens symbol med vattenhjul 

och sländan vid rondellen väg 509 och Centrumvägen 

KS/2017:218 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. . 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag: Vid korsningen väg 509 och Centrumvägen finns en rondell. Den är bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt men enligt min mening inte komplett. Det har visat sig att flera trafikanter 
inte ser rondellen utan kör upp på den och ibland rakt över. Det är en trafikfara samt orsakar skador 
på bilar och på rondellen. En tydlig markering av rondellen måste göras. Mitt förslag är att man på 
den placerar kommunens symbol med vattenhjul och slända, väl synligt från båda håll från väg 509 
och dessutom belyst. 
 
Utformning och omfattning enligt något av dessa alternativ: 

1. Bild med kommunens symbol 
2. Ett vattenhjul och slända i plåt och smide. 
3. Enligt alternativ 2 men dessutom med vatten som driver vattenhjulet. Vatten från en tank som 

pumpas upp så att hjulet drivs runt. Vattenhjulet bör vara igång vid högtrafik. 
 
I alla alternativen är färg- och ljussättning viktig. Med något av dessa förslag får man en större 
trafiksäkerhet men också en vacker anvisning om var huvudinfarten finns till ”vackra och vilda” 
Nykvarn. 
Förslagslagsställaren gavs möjlighet att redovisa sin ståndpunkt på kommunfullmäktiges sammanträde 
utifrån kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-17, § 145 
Tjänsteskrivelse 2019-08-07 
Medborgarförslag daterat 2017-05-02 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. . 

Yrkande 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige bifaller detsamma, det vill säga att avslå medborgarförslaget. 
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Deltar inte i beslutet 

Märtha Dahlberg (S) för Socialdemokraterna och Lennart Ygstedt (C) för Centerpartiet anmäler att de 
inte deltar i beslutet rörande anonymiserande medborgarförslag tills det blivit helt klart hur GDPR ska 
hanteras i dessa ärenden. Vi föreslår att förslagsställaren får godkänna skriftligt att namnet blir 
tillkännagivet i den fortsatta hanteringen av medborgarförslagen.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 62 

Anmälan av nytt medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslagen medges.  
Medborgarförslag, Göra om fotbollsplanen vid Hökmossbadet till parkeringsplatser lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och kommunfullmäktige för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande medborgarförslag anmäldes.  
 
Medborgarförslag, Göra om fotbollsplanen vid Hökmossbadet till parkeringsplatser, 
KS/2019:407 
 
Fullmäktiges presidium föreslår att följande förslag överlämnas till kommunstyrelsens för beredning 
och kommunfullmäktige för beslut.  
 
Förslagsställaren bjöds in och fick presentera sitt medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Deltar inte i beslutet 

Märtha Dahlberg (S), anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet rörande anonymiserande 
medborgarförslag tills det blivit helt klart hur GDPR ska hanteras i dessa ärenden. Vi föreslår att 
förslagsställaren får godkänna skriftligt att namnet blir tillkännagivet i den fortsatt hanteringen av 
medborgarförslagen.  
 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare 
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§ 63 

Sammanträdesplan för 2020 

KS/20219:297 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan för kommunfullmäktige samt för 

kommunfullmäktiges presidium för 2020 enligt ”Förslag till sammanträdesplan 2020”. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesplan för år 2020 behöver fastställas i god tid för att synkroniseras med 
nämnder och övriga sammanträden. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunfullmäktige, C-samverkansgrupp samt kommunfullmäktiges presidium. I förslaget 
har bland annat arbetet med budget, delårsbokslut, bokslut beaktats samt kommunallagens 
krav på överlämning av årsredovisning till fullmäktige och revisorer senast den 15 april. 
Sammanträdesplanen har lagts jämnare över året så att det blir kortare uppehåll över jul och 
sommar. Det har lagts in en vecka extra mellan KS och KF i april med hänsyn till 
revisorernas yttrande över årsredovisningen. 
 
Nämndernas sammanträdesplaner behöver synkroniseras med kommunstyrelsens för att 
ärenden ska gå vidare för beslut inom fastslagen tid. Nämndernas sammanträden behöver 
vara veckan före stopptid för kommunstyrelsen för att till exempel remisser ska gå vidare 
för beslut inom angiven tid. Det kan fordras omedelbar justering och skyndsam expediering 
för att ärenden från nämnderna ska gå vidare till kommunstyrelsen genom 
beredningsprocessen.  
 
Stopptid för ärenden till kommunstyrelsen är fyra veckor innan kommunstyrelsens 
sammanträde. Om ett ärende ska vidare för beslut i kommunfullmäktige är stopptid sex 
veckor före fullmäktiges sammanträde för korrekt beredning och facklig samverkan utifrån 
lagens krav.  
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till nämnderna att 
fastställa sina sammanträdesplaner för 2020 senast den 14 november 2019, för att kunna 
skickas ut till kommunstyrelsens arbetsutskott, senast den 15 november. Förslag till 
nämndernas sammanträdesplaner för 2020 ska återredovisas till kommunstyrelsen på 
kommunstyrelsesammanträdet i december 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-17, § 128 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-06-28 

Förslag till sammanträdesplan 2020 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt för kommunstyrelsens 

arbetsutskott för 2020 enligt Förslag till sammanträdesplan 2020. 

2. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesplan för 

kommunfullmäktige samt för kommunfullmäktiges presidium för 2020 enligt  

Förslag till sammanträdesplan 2020. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till nämnderna att fastställa sina sammanträdesplaner 

för 2020 senast den 14 november 2019 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesplan med sina 

nämndsammanträden veckan före stopptid till kommunstyrelsen så att ärenden kan gå vidare för 

beslut inom fastslagen tid.  

4. Förslag till nämndernas sammanträdesplaner för 2020 ska återredovisas till kommunstyrelsen 

senast på kommunstyrelsesammanträdet i december 2019. 

Yrkande 

Mervi Ulvbane (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 

Propositionsordning 

Lennart Ygstedt (C) för Centerpartiet inkommer med ett särskilt yttrande.  
”Centerpartiet har vid flera tillfällen pekat på det demokratiska underskottet som råder i kommunen, varför vi finner 
det extremt olyckligt att man inte satt in något kommunfullmäktige mellan 17 juni och 1 oktober”.  
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Kansliavdelningen 
Kundcenter 
Kommunledningsgruppen 
Nämndsekreterare 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
C-samverkansgrupp  
Nykvarns Kommunkoncern AB (NKK) 
Akten 
  



 

 

 

 

PROTOKOLL 
2019-10-03 
 

Kommunfullmäktige 

19(28) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 64 

Upphävande av reglemente för styrdokument i Nykvarns kommun och 

antagande av riktlinje för styrdokument 

KS/2019:350 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäva Reglemente för styrdokument i Nykvarns kommun, samt 

 
2. anta Riktlinje för styrdokument. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 att anta ett reglemente för styrdokument i Nykvarns 
kommun. Styrdokumentet har visat sig vara svårt att implementera i organisationen på grund av dess 
komplexitet. I syfte att skapa ordning och reda bland kommunens styrande dokument har därför 
kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på en förenklad riktlinje för styrdokument.  
 
I riktlinjen presenteras fem olika dokumenttyper som förvaltningarna ska utgå ifrån när styrdokument 
revideras eller skapas. Vilken beslutsnivå som fattar beslut om dokumenten har också förtydligats. I 
riktlinjen förklaras inte lagstadgade styrdokument på grund av att de är styrda av lag.  
 
Riktlinjen kompletteras av en intern rutin för styrdokument. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige upphäver reglementet för styrdokument i 
Nykvarns kommun och beslutar att anta riktlinjer för styrdokument.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-17, §129 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-01  
Förslag till Riktlinje för styrdokument 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
1. upphäva Reglemente för styrdokument i Nykvarns kommun, samt 
2. anta Riktlinje för styrdokument. 
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Yrkande 

Marie Martna (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Lembit Vilidu (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Thomas Wiberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Lennart Ygstedt (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunens samtliga nämnder och styrelser 
Akten 
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§ 65 

Riktlinje för VA-lån 

KS/2019:397 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinje för VA-lån i Nykvarns kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp tar kommunen ut en anläggningsavgift. När 
förbindelsepunkt har upprättats till fastigheten och fastighetsägaren underrättats om detta ska den 
enskilde debiteras VA-anläggningsavgift.  
Den enskilde kan finansiera och betala VA-anläggningsavgiften exempelvis genom upptagande av 
banklån med pantbrev i fastigheten som säkerhet.  
För fastighetsägare som inte klarar av att betala anläggningsavgiften finns möjlighet för 
kommunen att med stöd av vattentjänstlagen under vissa förutsättningar bevilja lån för att 
finansiera anläggningsavgiften.  

Ekonomiska konsekvenser 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-17, § 131 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-23 

Förslag till Riktlinje för VA-lån 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Riktlinje för VA-lån i Nykvarns 
kommun. 

Yrkande 

Gunilla Lindstedt (NP) för Nykvarnspartiet, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C) för Centerpartiet, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Kjell Lindberg (SD) för Sverigedemokraterna, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M) för Moderaterna, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Anne-Marie Falk (L) för Liberalerna bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Marie Martna (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Ekonomikontoret 

VA-avdelningen 

Akten 
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§ 66 

Vägtrafikplan för antagande 

KS/2018:38 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta vägtrafikplanen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nykvarns kommuns vägtrafikplan är ett verktyg för planering av vägtrafiken i kommunen 
och ska fungera som stöd inför beslut på kort och lång sikt. Planen samråddes under våren 
2019 och har därefter reviderats utifrån inkomna synpunkter. Planen fokuseras mer mot att 
bli en åtgärdsplan för att lösa befintliga trafikproblem.  
 
Planen är ett komplement till de redan antagna planerna Cykelplan, Gång- och 
tillgänglighetsplan och Kollektivtrafikplan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Att besluta om vägtrafikplanen ger inga direkta ekonomiska konsekvenser. Åtgärder i 
enlighet med förslaget medför dock investeringskostnader. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-17, § 133 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-08-13 

Antagandeversion av vägtrafikplan 2019-07-03 

Redogörelse över inkomna synpunkter 2019-07-03 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta vägtrafikplanen. 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Maria Salberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD), återremiss till förvaltningen rörande delen som gäller parkeringar och avgifter. 
Det skrivs att folk ställer sig på gatan istället för att hyra p-plats men detta stämmer inte då det ej finns 
några att hyra. 
Marie Martna (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Lennart Ygstedt (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska avgöra frågan idag eller återremitteras. 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.  



 

 

 

 

PROTOKOLL 
2019-10-03 
 

Kommunfullmäktige 

24(28) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Reservation 

Anne-Marie Falk (L), reserverar sig till protokollet. 
Mats Claesson (SD) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande.  

Särskilt yttrande 

Anne-Marie Falk (L) inkommer med ett särskilt yttrande: 
”4.4.1 Åtgärder infartsparkeringar ”Liberalerna anser inte att kommunen infartsparkeringar för tågpendlare ska 
avgiftsbeläggas. Vill man öka antalet som går eller cyklar till stationen kan man anlägga gång och cykelvägar och bygga 
cykelgarage. Bidrag kan sökas genom klimatklivet, många kommer har redan gjort det. Projekt för att uppmuntra 
barn att gå eller cykla till skolan pågår med stöd av Energimyndigheten”.  
 
Lennart Ygstedt (C) inkommer med ett särskilt yttrande: 
”Centerpartiet anser inte att infartsparkeringar för tågpendlare ska avgiftsbeläggas”. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Akten   
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§ 67 

Detaljplan för Stensättra 2:1 m. fl. - Antagande 

KS/2016:370 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Stensättra 2:1 m.fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att bekräfta omvandlingen av fritidshusområdet Stensättra till 
permanentboende. Fritidshusen används allt mer som permanentboenden fast fastigheterna 
har enskilda vatten- och avloppsanläggningar; de bedöms inte vara anpassade till detta. 
Genom att ansluta bostäderna till kommunalt vatten och avlopp samt utöka byggrätterna 
kommer området lämpa sig för helårsboende.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planavgift ska tas ut i samband med bygglov. 
 
Driftbudget 

Detaljplanen innebär ökade driftkostnader för kommunen då enskilt vatten och avlopp ansluts till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet. I övrigt gäller enskilt huvudmannaskap på allmän plats.  
 
Investeringsbudget 

Detaljplanen innebär belastning av VA-kollektivet för utbyggnation av det kommunala VA-nätet fram 
till respektive fastighetsgräns.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-17, § 138 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-02, § 33 

Tjänsteskrivelse 2019-07-01 
Plankarta, reviderad 2019-06-27 
Planbeskrivning 2019-06-27 
Granskningsutlåtande 2019-06-19 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Stensättra 2:1 
m.fl. 

Yrkande 

Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD) för Sverigedemokraterna, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C) för Centerpartiet, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M) för Moderaterna, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

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

Jäv 

Kjell Lindberg (SD) anmäler jäv i ärendet. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Plan- och projektchef 

Plankoordinator 

Akten 
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§ 68 

Ny översiktsplan för Nykvarns kommun 

KS/2019:310 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny kommuntäckande 
översiktsplan.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens genomgång av gällande översiktsplan (ÖP) har visat att planen är inaktuell i så pass 
många delar att den föreslås inaktualitetsförklaras. 

Ekonomiska konsekvenser 

I dagsläget finns ingen fastställd budget för framtagande av ny ÖP. Det lär under arbetets gång 
tillkomma kostnader för exempelvis utredningar, programvara, kartor, workshopmaterial och tryck.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-17, § 140 
Tjänsteskrivelse 2019-08-22  
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2014, 2019-08-22 
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse för Nykvarns kommun, dat. 2019-02-19 
Länsstyrelsens granskningsyttrande över utställningsförslag mars 2014, dat. 2014-04-29 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en ny kommuntäckande översiktsplan. 

Yrkande 

Bob Wållberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Anne-Marie Falk (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Johan Hägglöf (M), bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kerstin Eriksson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kjell Lindberg (SD) för Sverigedemokraterna, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Marie Martna (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Samhällsplaneraren 
Plan- och projektchef 
Samhällsbyggnadschef 
Akten 

 


