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Tid och plats Torsdag den 7 november kl.18.10 – 20.10 i konferenssal Qulturum 
Sländan, Nykvarns kommunhus.                                                                                           
Ajournering kl.19.10-19:30 
 

Beslutande  

Ledamöter Cenneth Åhlund (M), ordförande 
Karin Wallin (NP), 1:e vice ordförande 
Barbro Eriksson (S), 2:e vice ordförande 
Bob Wållberg (NP) 
Jan Brolund (NP) 
Sofia Cedergren (NP) 
Peter Nyman (NP) 
Mervi Ulvbane (NP) 
Bertil Svensson (NP) 
Johan Hägglöf (M) 
Britt-Marie Ellis Nygren (M) 
Peter Ohlsson (M) 
Lembit Vilidu (M) 
Marie Martna (MP) 
Märtha Dahlberg (S) 
Michael Henriksson (S) 
Maria Salberg (S) 
Anders Önbäck (S) 
Matilda Drol (S) 
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) 

Therese Kristiansson (NP) ersätter Gunilla Lindstedt (NP) 
Effe Östman (M) ersätter Claudia Medina Palmér (M) §§ 69-84 
Peter Palmér (M) ersätter Claudia Medina Palmér (M) §§ 85-91 
 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Leif Zetterberg (NP) 
Sanna Jensen Kangas (NP) 
Effe Östman (M) §§ 85-91 
Peter Palmér (M)§§ 69-84 
Patrik Grenfeldt (MP) 
Lillemor Garbenius Källström (S)  
Joana Nilsson (S) 
Johan Grenfeldt (C) 
Ola Berglund (C) 
Gunilla Lindell (L) 

 Yvonne Oward (L) 
Anneli Tikkanen Rózsa (V) 
Allan Harju (V) 
 

Tjänstemän Maria Frykegård, vik kommunsekreterare 
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Övriga       
  
Justering  

Justerare Lembit Vilidu (M) och Anders Ömbäck (S) 
  
Tid och plats för justering Tisdagen den 12 november kl. 14.00 på kommunhusets kansli 
  
Justerade paragrafer 69-91 
  
Underskrifter  

  
 
Sekreterare 

 

 Kerstin Thörner närvarar vid justering 
 
Ordförande 

 

 Cenneth Åhlund (M) 
 
Justerare 

 

 Lembit Vilidu (M) 
 
Justerare 

 

 Anders Önbäck (S) 
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

  

 

 

Organ  

 
Kommunfullmäktige  

    

Sammanträdesdatum  2019-11-07  

    

Paragrafnummer  69-91  

    

Beslutade föreskrifter  

Nytt arkivreglemente för Nykvarns kommun, KS/2019:208 

Upphävande av kravpolicy för Nykvarns kommun och 

antagande av riktlinje för kravverksamhet, KS/2019:38 

Policy för inköp och upphandling, KS/2019:441 

 

    

Datum då anslaget sätts upp  2019-11-13  

    

Underskrift    

    

Överklagandetid  2019-11-13 – 2019-12-04  

    

Datum då anslaget tas ned  2019-12-05  

    

Underskrift    

    

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn  
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§ 69 

Mötets öppnande samt upprop 

Ordförande Cenneth Åhlund (M) hälsar välkommen och förklarar dagens 
kommunfullmäktige-sammanträde för öppnat.  
 
 ___________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 70 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Att justera dagens protokoll jämte ordförande utses Lembit Vilidu (M) och Anders Önbäck 
(S). Justering kommer att ske 12 november 2019 kl.14:00 på kommunhusets kansli.   
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 71 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen fastställs. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 72 

Avsägelser 

KS/2019:4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga avsägelser har inkommit till dagens sammanträde. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 73 

Val 

KS/2019:4 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att välja  
 
1. Anders Önbäck (S) som politisk representant för Vattenpolitiker för projektet Mälaren, en sjö för 
miljoner 

Sammanfattning av ärendet 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja 
 

1. Anders Önbäck (S) som politisk representant för ”Vattenpolitiker för projektet Mälaren, en 
sjö för miljoner” 

 
Länsstyrelsen har beslutat att utse Peter Palmér (M) som ersättare för Göran Nygren (M) i 
kommunfullmäktige. 

 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 74 

Redovisning av vård- och omsorgsnämndens verksamhet år 2019 

KS/2019:474 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Beskrivning av verksamheten: Vård- och omsorg består av 6 avdelningar med varsin avdelningschef. 
De olika enheterna är; Barn och familj, Vuxen och äldre, Arbete och försörjning, Stöd och 
behandling, Äldreomsorg samt Kvalitet och utveckling. Alla avdelningschefer har fullt ansvar för sin 
budget och personal. En kartläggning är påbörjad för att se om en utföraravdelning för insatser till 
barn och familj skulle kunna hjälpa verksamheterna att effektivisera samt kvalitetssäkra insatserna som 
erbjuds kommuninvånarna.  
 
Omvärldsbevakning: Antalet äldre ökar konstant och i Nykvarns kommun kommer antalet äldre-äldre 
att öka mest under de kommande två- tre åren. Eftersom de 52 platser som finns i kommunen är 
fullbelagda har antalet köpta platser utanför kommunen ökat till en kostnad av ca 500 tkr/månad. 
Aktualiseringar inom barn och familj ökar i hela landet med mellan 30 och 70 % enligt 
Socialstyrelsens uppgifter. I Nykvarns kommun har aktualiseringarna ökat med 34 % de senaste 3 åren 
vilket följer samhällets utveckling i stort. Även om varje aktualisering inte leder till en utredning eller 
insats så krävs ett arbete för varje inkommen anmälan eller aktualisering. 
Integrationen har minskat och det kommer färre anvisningar till Nykvarns kommun jämfört med åren 
2015 och 2016. Ensamkommande barn har i princip helt upphört att komma varför samtliga HVB har 
lagts ner. Trots detta kommer det ett 30-tal personer som ska anvisas en bostad varje år. Det kommer 
också anhöriga till de personer som kommit tidigare, vuxna och barn, som också behöver stöd i att 
kunna bo. Bostadsfrågan är en fortsatt utmaning och kräver mycket arbete för att lösa. Integration har 
ansökt om och fått § 37-medel från Länsstyrelsen för att starta en mötesplats Nykvarn för nyanlända. 
På mötesplatsen ska man kunna få hjälp att ta kontakt med myndigheter, fylla i ansökningar, läsa läxor 
eller träna på svenska språket. Två nya boenden har startats upp under senare delen av 2018, ett för 
målgruppen socialpsykiatri och ett för målgruppen personer med missbruksproblematik. För båda 
dessa grupper kommer sysselsättningsgrupper att starta under första delen av 2019. 
Sysselsättningsgrupperna startar upp i mindre skala för de personer som bor på boendena medan på 
sikt kunna erbjuda sysselsättning för andra personer i samhället. Sysselsättningen ska också kunna leda 
till arbete i de fall det är möjligt. Ett arbete för att ta hem personer som är placerade utanför 
kommunen har pågått under det senaste året. Arbetet fortsätter och en utveckling av egen-
regiverksamheter krävs för att klara av att möta behovet i den egna kommunen. Utförarverksamheter 
som familjebehandlingen behöver utökas, kanske med familjepedagoger, tillfälliga boenden och 
träningslägenheter bör utökas, boendestödsverksamheten behöver breddas, flera LSS-bostäder 
behöver tillskapas förutom att det behövs ett till vård- och omsorgsboende med ca 60 platser för att 
verksamheten ska ha någon möjlighet att ha en budget i balans. Det som kostar och som det går att 
åtgärda är de köpta platserna.  
 
Verksamhetens mål är att: Vård- och omsorg erbjuder Nykvarnsborna förebyggande och stödjande 
insatser. Rätt insats till rätt individ i rätt tid är mottot att följa. Detta kräver en hög flexibilitet och 
snabbt till förändring hos samtliga medarbetare inom verksamheten. Flexibiliteten har hos vård och 
omsorg hela tiden satts på prov. Integrationsenheten startades upp och lades ner på två år, nya 
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verksamheter startas upp från ett år till ett annat, omorganisation sker snabbt och med en vilja till att 
bli bättre. Detta är vård och omsorgs största styrka och kommer att vara lösningen på de ekonomiska 
utmaningar som vi ställs inför med minskad budgettilldelning, om man räknar med pris- och 
löneökning samt en volymökning. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 75 

Redovisning av utbildningsnämndens verksamhet år 2019 

KS/2019:475 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nykvarn har 8 förskolor och 4 grundskolor, men inget eget gymnasium. Kommunen ingår i 
Stockholms läns gymnasiesamverkan. Kommunen har även ett samverkansavtal med Strängnäs vad 
gäller gymnasium. 

Under hösten 2020 startar en särskola i Nykvarn. 

Elevantalet i Nykvarns skolor är 2 282 stycken. Antalet gymnasieelever är cirka 130 i Strängnäs cirka 
340 i Stockholms län. 

Utbildningsnämnden har en budget 2019 på 298,1 miljoner. Det är 48 % av kommunens budget. Det 
är denna budget som nämnden har att förhålla sig till. 

Prognosen september: -19,4 miljoner. Besparingar är gjorda på 10,5 miljoner enligt beslut från den 6 
maj 2019. Budget 2020 för utbildningsnämnden är 314,2 miljoner 49 % av kommunens budget. 

Nykvarns sammanvägda resultat i SKL:S öppna jämförelser (Sveriges Kommuner och Landsting) 
grundskola har sedan 2016 sjunkit. 

Antal elever som kan läsa i årskurs 1 är 97 %.  

Nykvarns styrkor som skolkommun enligt Lärarförbundets ranking är höga lärarlöner och hög andel 
godkända elever. Lärartätheten och nivån på sjukfrånvaron drar ner kommunens ranking 

Nykvarn ligger på 154:e plats bland landets 290 kommuner. Södertälje 184:e plats, Strängnäs 285:e 
plats, Gnesta 290:e plats. I hela Stockholms län rankas Nykvarn som nummer 8 av 26 kommuner. 

KOSTENHETEN 

Kostchefen har fått utmärkelsen som "Årets måltidschef". Kostenheten har fått flera utmärkelser. 5:a 
som årets bästa skolkök. Lugnets kök har placerat sig högt som "Bästa måltiden för äldreomsorg". 

UTMANINGAR FRAMÅT 

 Budget i balans. 

 Lokalförsörjning 

 Resultat och måluppfyllelse - vända trenden 

 Trygghet och trivsel - särskilt åk 7-9 
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 Lärarbehörigheten - hård konkurrens 

 Behålla personal 

 Start av särskola i egen regi på Furuborgskolan 

 Kompetenstappet på förskolan 

Presidiet träffade revisionen den 26 september 2019. De hade ingen kritik mot utbildningsnämndens 
arbete förutom att budgetuppföljningen var svår att tyda. Där har ett arbete startat att förbättra den. 

Presidiet har även träffat en representant från revisionsbyrån Ernst and Young angående "Systematisk 

uppföljning". Presidiet kommer att få återkoppling från dem. Men när är inte klart. 

 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Akten 
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§ 76  

Svar på medborgarförslag, Inför resebidrag som kompenserar hela 

kostnaden för Movingo till samtliga gymnasieelever som väljer att studera 

på gymnasium i Stockholm 

KS/2018:355 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 juli 2018 kom det in ett medborgarförslag underskrivet av flera förslagslämnare om att 
kommunen ska införa resebidrag som kompenserar hela kostnaden för Movingo till gymnasielever 
som väljer att studera på gymnasium i Stockholm. Kommunfullmäktige tog den 6 september 2018 
emot medborgarförslaget och skickade det till kommunstyrelsen för beredning och vidare beslut i 
kommunfullmäktige.  

Kommunen ska enligt Skollagen 29 kapitel 6 § ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan 
bostaden och skolan. Kommunen bekostar den billigaste färdvägen. Nykvarns kommun har tecknat 
avtal med övriga kommuner i Stockholms län om gemensamt gymnasieutbud och administration. Alla 
berättigade gymnasielever i Stockholms län ges ett SL-kort för resor med lokaltrafik i hela länet.  

Nykvarns kommun och Strängnäs kommun har tecknat ett samverkansavtal för gymnasieelever från 
Nykvarns kommun. Då resor med SL-kort inte är möjlig över länsgränsen får eleverna resebidrag för 
att köpa periodkort med Movingo.  

Nykvarns kommun har ca 300 gymnasieelever som samtliga går i andra kommuner och har behov av 
kollektivtrafik. Det SL-kort som gymnasielever i Stockholms län får, tillåter resande i hela länet, 
samtliga elever i Stockholms län har samma förutsättningar för resor till ett gymnasium. Då eleven 
frivilligt väljer att gå i gymnasium och aktivt gör ett gymnasieval förutsätts eleven även överväga 
möjligheten till pendling och vilken pendlingstid eleven föredrar.  
 
Förvaltningen förslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen bekostar den 
billigaste färdvägen för samtliga gymnasieelever bosatta i Nykvarns kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-15  
Medborgarförslag att Nykvarns kommun inför resebidrag som kompenserar hela kostnaden för 
Movingo till samtliga gymnasielever som väljer att studera på gymnasium i Stockholm på likvärdigt 
sätt som görs för de elever som reser till Strängnäs 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma och avslår därmed medborgarförslaget. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Förslagsställarna 
Akten 
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§ 77 

Svar på medborgarförslag, att Nykvarns kommun inför ”lovfritids” 

KS/2018:386 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. bifalla medborgarförslaget om att Nykvarns kommun inför ”lovfritids” under en provperiod 

om ett år  
2. provperioden kan starta höstterminen 2020, det vill säga i augusti 2020 med utvärdering efter 

läsåret 2020/2021 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om förslag till lovfritids inkom till Nykvarns kommun den 16 augusti 2018. 
Förslaget innebär fritidsplats endast på lov då behov inte finns till vardags. Utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsutskottet har yttrat sig om förslaget.  
 
Utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget och kultur- och fritidsutskottet har inga 
synpunkter på förslaget eftersom det inte berör deras verksamhet. 
 
I dagsläget behöver barnet vara anmält till fritids hela året för att nyttja fritids på loven, trots att 
behovet bara finns på loven. Detta innebär en onödig kostnad för dem som endast behöver fritids på 
loven alternativt att barn till familjer med låga inkomster inte har råd och därför inte kan vara anmälda 
alls. Vilket kan betyda negativa konsekvenser för barnet så som långa dagar utan tillsyn av en vuxen. 
Ekonomiska konsekvenser av förslaget beräknas vara små eller inga alls, beroende av hur många barn 
som har behov av lovfritids och om det avser vecka 28-32 på sommarlovet. Den högsta beräknade 
kostaden för lovfritids är 115 000 för alla lov under ett år inklusive personalkostnad, kostader för 
måltider, material och administration 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidskontoret 2019-09-04 
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-09-12 
Tjänsteskrivelse från utbildningsnämnden 2019-04-12 
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-06 
Medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om bifall till medborgarförslaget om att 
Nykvarns kommun inför ”lovfritids” under en provperiod om ett år.  

Yrkanden 

Jan Brolund (NP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tilläggsyrkande att provperioden 
kan starta höstterminen 2020, det vill säga i augusti 2020 med utvärdering efter läsåret 2020/2021. 
Mats Claesson (SD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med Jan Brolunds (NP) 
tilläggsyrkande. 
Märtha Dahlberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Johan Hägglöf (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Jan Brolunds (NP) 
tilläggsyrkande. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. Ordföranden ställer därefter frågan om 
kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med Jan Brolunds (NP) tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Utbildningskontoret 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsutskottet 
Ekonomikontoret 
Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78 

Svar på medborgarförslag, Upprätta information och policies för att 

möjliggöra delning av kommunens offentliga konst 

KS/2017:349 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått in medborgarförslag att kommunen 
a) ska upprätta information över vilka konstverk som finns i kommunen och vilka av dessa 
som finansierats med offentliga medel 
b) ska upprätta information över vilken konst som man har rätt att fotografera och dela 
c) ska upprätta en ny policy för att omförhandla avtal med befintliga konstnärer i relation 
till dess verk, för att garantera att den konst som har finansierats med offentliga medel 
också går att dela samt  
d) upprättar en ny policy för all tillkommande konst i vilket avtal med konstnärer från 
början reglerar avtalsrelationen på ett sådant sätt att konsten får fotograferas och delas 
framöver. 
 
Den 6 juli 2017 kom en dom i Patent och marknadsdomstolen som grundar sig på en 
stämningsansökan från 2014 från organisationen Bildupphovsrätt. De företräder cirka 100 
000 upphovspersoner och stämde Wikimedia som publicerar fotografier på offentlig svensk 
konst via sajten offentligkonst.se. Domen, som innebär inskränkning i svensk 
upphovsrättslagstiftning, prövades i Högsta domstolen i april 2016, där HD gav 
Bildupphovsrätt rätt. Frågeställaren menar att det nu är förbjudet som privatperson att dela 
bilder som man har fotat på offentlig konst och sedan dela dem.  
  
I domen slås det fast att domslutet inte innebär att det är förbjudet för privatpersoner att 
fotografera konst. Den slår fast att konstnärer och andra bildskapare ska tillfrågas innan 
samt att de har rätt att få betalt när deras verk används i ett sammanhang där foto på 
konstverk får anses vara det huvudsakliga innehållet. Det vill säga enstaka delningar på 
digitala plattformar av privatpersoner kommer inte beivras. Företag och organisationer ska 
däremot betala ersättning till och ha tillåtelse av upphovspersonen vid publicering av foto 
av dennes verk.  
 
Nykvarns kommun har ett konstregister där den offentliga konsten registreras och som alla 
kan ta del av. Vad gäller frågan om rätten att fotografera och dela fotografier på offentlig 
konst så är detta inte något som kommunen kan reglera eftersom det redan är reglerat i lag 
och i praxis - se domen från Patent- och marknadsdomstolen. Vad gäller frågeställarens 
tredje och fjärde punkt i medborgarförslaget kan kultur- och fritidskontoret konstatera att 
upphovsrättslagstiftningen är mycket stark och är till för att skydda upphovspersoners rätt 
till sina verk. Domstolen har i domen kommit fram till att privatpersoner kan dela 
fotografier på offentlig konst och därför anser kommunen att den delen i förslaget inte 
behövs. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Sammantaget anser kultur- och fritidskontoret att medborgarförslaget ska avslås i sin 
helhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-09-12 § 26 
Tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Medborgarförslag 2017-07-18 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 

Marie Martna (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma och avslår därmed medborgarförslaget. 
 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79 

Svar på medborgarförslag, Flytta fotbollsmålet vid Björkestahallen till 

parken nedanför Tjäderspelsvägen 

KS/2017:348 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit den 17 juli 2017 gällande att flytta fotbollsmål från fotbollsplanen 
vid Björkestahallen till bollplanen vid Tjäderspelsvägen. 
 
På fotbollsplanen, som också används som isbana under vintern, hade en isrink ställts upp vilket 
gjorde att det inte längre gick att använda planen för bollspel. Det innebar att de flyttbara mål som 
fanns tillgängliga inte längre behövdes på platsen. På Alcrofältet bedrivs framförallt fotbollsträningar 
och där behövde det kompletteras med nya mål vilket gjorde att de flyttades dit - i och med att målen 
inte längre behövdes vid Björkestaplanen. 
 
Under 2019 är översyn och upprustning av lekparker/bollplaner ett prioriterat område hos Gata/Park 
och under hösten kommer en plan över vilka bollplaner som kommer att rustas tas fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-12 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-09-12 § 25 
Tjänsteskrivelse 2019-09-04 
Medborgarförslag 2017-07-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 

Peter Ohlsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S) bifall till kommunstyrelsens avslagsbeslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma och avslår därmed medborgarförslaget. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Kultur-och fritidschef 
Chef Gata/Park 
Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80 

Nytt arkivreglemente i Nykvarns kommun 

KS/2019:208 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. anta ett nytt arkivreglemente som ska träda i kraft den 7 november 2019, samt 
2. upphäva tidigare arkivreglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 23 september 2004, § 98 

och revidering KF § 79/2011, samt 
3. Sveriges Kommuner och Landstings klassificeringsstruktur för informationshantering ska 

användas med möjlighet till tillägg efter verksamheternas behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingen i arkiv- och informationshantering inom offentlig förvaltning har de senaste 
tio åren gått snabbt framåt, vilket innebär ett behov av att upprätthålla ändamålsenligt 
regelverk med tydlig ansvarsfördelning och konkretisering av arkivlagens krav.  
 
Nykvarns kommuns nuvarande arkivreglemente är från år 2004 och reviderades senast år 
2011. För att kunna följa upp gällande riktlinjer för arkiv i kommuner som har utfärdats av 
Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) behöver kommunens nuvarande 
reglemente uppdateras i sin helhet.  
 
SKL har tillsammans med Riksarkivet tagit fram en klassificeringsstruktur för 
informationshantering som utgår från processer och lagstiftning som gäller för kommuner. 
Nykvarns kommun saknar idag en övergripande klassificeringsstruktur som kan hantera alla 
processer och arbetssätt som pågår inom kommunen. Därför föreslås att kommunstyrelsen 
i egenskap av arkivmyndighet fattar ett beslut avseende en gemensam klassificeringsstruktur 
som ska gälla för alla nämnder och verksamheter i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-12 
Nytt arkivreglemente för Nykvarns kommun  
Tidigare arkivreglemente  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  
4. anta ett nytt arkivreglemente som ska träda i kraft den 7 november 2019, samt 
5. upphäva tidigare arkivreglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 23 september 2004, § 98 

och revidering KF § 79/2011, samt 
6. Sveriges Kommuner och Landstings klassificeringsstruktur för informationshantering ska 

användas med möjlighet till tillägg efter verksamheternas behov. 

Yrkande 

Mervi Ulvbane (NP), bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Vård- och omsorgsnämnd  
Bygg- och miljönämnd  
Utbildningsnämnd 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsgrupp 
Sekreterarnätverk 
Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

KS/2019:318 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisingen av obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 23 ska fullmäktiges presidium årligen under 
hösten redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda. Enligt 
kommunallagen 5 kap. § 35 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. 
 
Sammanlagt finns tio obesvarade motioner och en obesvarad interpellation. Fyra av 
motionerna har inte beslutats inom ett år (se bilaga). 
 
Gällande medborgarförslag finns 20 obesvarade medborgarförslag. Tio medborgarförslag är 
under beredning och har inte beslutats inom ett år (se bilaga). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-16  
Bilaga ”Obesvarade motioner och medborgarförslag” 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisingen av obesvarade 
motioner och medborgarförslag. 

Yrkande 

Bertil Svensson (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Samtliga kontorschefer 
Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82  

Policy för inköp och upphandling 

KS/2019:441 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa ”Policy för inköp och upphandling”,  
 
2. att upphäva tidigare antagen ”Upphandlingspolicy i Nykvarns kommun”, antagen 2002-

06-19 med dnr 2002:158 justerad av kommunfullmäktige 2006-06-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsbyrån Ernst&Young (nedan EY) hade på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna granskat kommunens upphandlingsverksamhet under 2018. Syftet med 
granskningen var att bedöma kommunens rutiner för att säkerställa att upphandling och 
inköp genomfördes i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Vidare var syftet 
att bedöma om tillräcklig intern kontroll förelåg kopplat till de inköp/upphandlingar som 
genomfördes av kommunen. 
 
EY rekommenderade bl.a. kommunstyrelsen att revidera upphandlingspolicyn och 
säkerställa att rutiner och riktlinjer var uppdaterade.  
 
Förvaltningen har nu omarbetat styrdokumenten för inköp och upphandling i syfte att skapa 
förutsättningar för ett inköpsarbete som säkerställer att kommunen genomför affärer med balanserad 
riskexponering med rätt kvalitet till bästa möjliga pris och samtidigt uppfyller kommunens vision och 
mål. Förutom policyn har förvaltningen även tagit fram riktlinjer och reviderar firmateckningsrätten. 
 
Policy för inköp och upphandling anger de övergripande styrande principerna för inköp och 
inköpsarbete i Nykvarns kommun.   
 
Den nya Policyn för inköp och upphandling ersätter den tidigare antagna ”Upphandlingspolicy i 
Nykvarns kommun” antagen 2002-06-19 med dnr 2002:158 justerad av kommunfullmäktige 2006-06-
21. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-04  
Policy för inköp och upphandling 
Upphandlingspolicy Nykvarns kommun Dnr: KAN/2002:158 justerad av kommunfullmäktige  
2006-06-21. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att  

1. fastställa ”Policy för inköp och upphandling” 

2. upphäva tidigare antagen ”Upphandlingspolicy i Nykvarns kommun”, antagen 2002-06-
19 med dnr 2002:158 justerad av kommunfullmäktige 2006-06-21. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Yrkande 

Johan Hägglöf (M), för moderaterna, bifall kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Utbildningsnämnden, 

Bygg- och miljönämnden  

Vård- och omsorgsnämnden 

NKK AB 
NYBO AB 
Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 

Redovisning av kommunalt partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 

2020 

KS/2019:315 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. godkänna partiernas redovisning av kommunalt partistöd för år 2018, samt 

2. besluta att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ska få partistöd år 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Regler för kommunalt partistöd anges i kommunallagen 4 kapitlet, § 29-32. Enligt kommunallagens 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. Partiernas egna granskare 
ska årligen lämna en granskningsrapport som intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts.  
 
Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som har partistöd att redovisa 
har innan den 30 juni 2019 lämnat in en fullgod redovisning av hur det kommunala partistödet 
använts under 2018.  
 
Kommunledningskontoret har med hjälp av ekonomikontoret granskat samtliga partiers redovisning 
och bedömer att samtliga partier uppfyller kraven för att vara berättigade partistöd även 2020.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner redovisningen av partistöd och beslutar att 
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ska få partistöd år 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-20  
Partiernas redovisade underlag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. godkänna partiernas redovisning av kommunalt partistöd för år 2018, samt 

2. besluta att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ska få partistöd år 2020.  

Yrkande 

Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Gruppledare för partierna 
Ekonomikontoret 
Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84 

Delårsrapport för AB Nykvarnsbostäder 2019-01-01 – 2019-08-31 

KS/2019:483 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för AB Nykvarnsbostäder för 
perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för AB Nykvarnsbostäder har upprättat delårsrapport och verksamhetsberättelse 
för 2019, t o m augusti. 
 
Bolaget redovisar ett positivt resultat för perioden om 8 188 tkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-11 

Delårsrapport AB Nykvarnsbostäder 2019-01-01 – 2019-08-31 

Verksamhetsberättelse AB Nykvarnsbostäder  

Protokollsutdrag Nykvarns kommunkoncern AB 2019-10-14 

Protokollsutdrag AB Nykvarnsbostäder 2019-10-02. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten för AB 
Nykvarnsbostäder för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 

Yrkande 

Peter Nygren (NP), för Nykvarnspartiet, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

AB Nykvarnsbostäder 

Ekonomikontoret 

Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 85 

Delårsrapport för Nykvarns kommunkoncern 2019-01-01 – 2019-08-31 

KS/2019:484 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet för Nykvarns Kommunkoncern 
AB för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern AB har upprättat delårsbokslut för 2019, t o m 
augusti. 
 
Bolaget redovisar ett negativt resultat för perioden om – 49 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-29 

Delårsbokslut Nykvarns Kommunkoncern AB 2019-01-01 – 2019-08-31 

Protokollsutdrag Nykvarns Kommunkoncern AB 2019-10-14. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslutet för 
Nykvarns Kommunkoncern AB för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 

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 beslutar att bifalla detsamma. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Nykvarn Kommunkoncern AB 

Ekonomikontoret 

Akten 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86 

Delårsrapport för Nykvarns kommun 

KS/2019:7 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten 2019 med nämndernas 
budgetuppföljningar per den sista augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges har beslutat om fyra strategiska ekonomiska mål. Av dem bedöms ett 
kunna uppnås under 2019. I helårsprognosen redovisas ett positivt resultat i 
resultaträkningen liksom ett positivt balanskravsresultat men en negativ budgetavvikelse i 
driftredovisningen. 
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar beräknas bli 6,9 mkr. Därutöver beräknas 
realisationsvinster för 2019 med ca 8,5 mkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-28 

Delårsrapport med budgetuppföljning per 2019-08-31 för Nykvarns kommun 

Bilagor: Budgetuppföljningar per 2019-08-31 vård- och omsorgsnämnden, 

utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten 2019 
med nämndernas budgetuppföljningar per den sista augusti. 

Yrkanden 

Bob Wållberg (NP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma. 
 
Kommunfullmäktige gör ett medskick till förvaltningen att förtydliga excelfilen i underlaget. 
 __________________  

Beslutet expedieras till  

Bygg- och miljönämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Revisionen 
Ekonomi 
Akten   
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§ 87 

Upphävande av kravpolicy och antagande av riktlinje för kravverksamhet 

KS/2019:288 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kravpolicy för Nykvarns kommun, daterad 2009-
05-14.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med föreslagen riktlinje för kravverksamhet är att få enhetliga rutiner för 
kommunens kravverksamhet oavsett system och typ av debitering. Det är också av vikt att 
klargöra ansvarsfrågorna i kravprocessen, vem som gör vad i den händelse en kund inte 
betalar sin faktura på förfallodagen. 

Av förslaget framgår att kommunen tar ut kravavgift, dröjsmålsränta och påminnelseavgift 
enligt lag och god inkassosed. 

Förvaltningen föreslår att styrdokumentet ändras från policy till riktlinje, detta med 
hänvisning till att styrdokumentet beskriver rutinbetonade åtgärder. Styrdokumentet anses 
inte vara av principiell karaktär och behöver därför inte beslutas av kommunfullmäktige.  

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kravpolicyn antagen den 14 maj 
2009 upphävs och att kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för kravverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-27 

Kravpolicy för Nykvarns kommun, 2009-05-14 

Riktlinje för kravverksamhet, 2019-09-23 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kravpolicy för 
Nykvarns kommun, daterad 2009-05-14.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för kravverksamhet, 2019-09-23. Beslutet börjar 
gälla efter att kommunfullmäktige beslutat att upphäva kravpolicy för Nykvarns kommun, 
daterad 2009-05-14. 

Yrkande 

Marie Martna (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Ekonomikontoret 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsutskottet 

Bygg- och miljönämnden 

Akten 
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§ 88 

Utdelning av Nykvarnsbostäders resultat 

KS/2019:457 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kalla till extra bolagsstämma i AB Nykvarnsbostäder samt 
i Nykvarns kommunkoncern AB där beslut ska fattas att göra en aktieutdelning till 
Nykvarns kommun till ett belopp om 3 586 430 kronor vilket motsvarar resultatet för 2018 
för AB Nykvarnsbostäder. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Av Allbolagen (dvs lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) följer vissa 
värdeöverföringsbegränsningar för kommunala bostadsaktiebolag. I Allbolagen finns dock 
även vissa undantag från dess begränsningar. En av dessa är att begränsningen inte gäller 
när överskott från föregående räkenskapsår, dvs. bolagets resultat i resultaträkningen i 
årsredovisningen, används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som 
tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.  
 
Vad gäller åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjningsansvar kan det vara åtgärder som ökar variationen inom ett 
bostadsområde som kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar 
behovet av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser 
som mötesplatser för att främja integrationen (exempel och ej uttömmande). Lagstiftaren 
har ansett det särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från sina 
lokala behov och förutsättningar. 
 
Beträffande åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för att 
tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan 
dessa åtgärder vara att ordna bostäder åt sådana personer eller att, anordna lämpliga 
gemensamhetsutrymmen och relaterad utrustning. Dessa exempel är inte avsedda att vara 
uttömmande. 
 
Kommunen har under senare år bland annat uppfört bostäder för nyanlända på 
Södertäljevägen, Plafondpenseln 24 samt förvärvat ett antal bostadsfastigheter för samma 
ändamål. Dessa investeringar har genomförts då de bedömts täcka ett behov hos personer 
för vilka vi har ett särskilt ansvar. Dessa åtgärder bedöms uppfylla de kriterier som anges i 
lagens undantagsregler. Som en delfinansiering av bostäderna föreslås därför ett 
ianspråktagande av Nykvarnsbostäders resultat från verksamhetsåret 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-17 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kalla till extra bolagsstämma i 
AB Nykvarnsbostäder samt i Nykvarns kommunkoncern AB där beslut ska fattas att göra 
en aktieutdelning till Nykvarns kommun till ett belopp om 3 586 430 kronor vilket 
motsvarar resultatet för 2018 för AB Nykvarnsbostäder. 

Yrkanden 

Johan Hägglöf (M), för moderaterna bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut eftersom NYBO riskerat att 
gå cirka 2,5 miljoner kronor i förlust i år tack vare avtalet med kommunen, samma sak inträffade 2018 
då NYBO förlorade 2,5 miljoner kronor på grund av sagda avtal. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Claessons (SD) 
avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. Ordföranden frågar om 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla detsamma. 

Reservationer 

Michel Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 
Mats Claesson (SD) för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Nykvarnsbostäder 
Akten 
  



 

 

 

 

PROTOKOLL 
2019-11-07 
 

Kommunfullmäktige 

35(40) 

P
R

O
T

O
K

O
L

L
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 

Motion, Gör det möjligt att rösta om markanvisningar 

(exploateringsprojekt) på kommunens hemsida 

KS/2018:159 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Börje Karlsson (C) lämnade den 8 mars 2018 in en motion om att ge samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram ett system för att utföra omröstningar för markanvisningar och att medel för detta 
skulle tas från kommunfullmäktiges reservbudget.  
 
En markanvisning är en ensamrätt för en byggherre att förhandla med kommunen om att köpa mark 
från kommunen. Detta sker i ett tidigt skede av byggprocessen, typ av byggnation och volym är ofta 
inte klart.  
 
Vanligtvis pågår parallellt med en markanvisning en detaljplanprocess. Vid framtagandet av en 
detaljplan genomförs – i enlighet med den lagstiftning som finns för detta i Plan- och Bygglagen - 
samråd, granskning och antagandebeslut. Samtliga steg ger medborgaren möjlighet till inflytande, till 
exempel genom att lämna synpunkter, delta i samråd eller överklaga. Detaljplanen har – i enlighet med 
lagstiftningen - föregåtts av en översiktsplan som ska tydliggöra hur kommunen avser att nyttja mark 
och vatten. I denna process har också medborgarna möjlighet att yttra sig i samråd, granskning och 
antagande. Efter antagen och laga kraft vunnen detaljplan kommer bygglovprocessen där det också 
finns ett grannhörande innan beslut fattas om att ge bygglov.  
 
Antalet markanvisningar i Nykvarns kommun är få och det kan dröja ett par år mellan att nya 
markanvisningsavtal upprättas. De flesta byggnationer i kommunen är just nu exploateringsprojekt 
som sker på privat mark.  
 
Fördelen med att engagera medborgaren enligt motionslämnarens förslag är att medborgaren i ett 
tidigt skede får information om att det ska byggas. Nackdelen är å andra sidan att det inte alltid går att 
förmedla någon information om vad som ska byggas.  
 
Motionären hänvisar till att bland annat Nacka kommun genomfört omröstningar vid 
markanvisningar. Nacka kommun meddelar att kommunen genomfört en (1) omröstning som 
föregåtts av en markanvisningstävling. 
 
Förvaltningen har redan idag en hög ambition avseende att ge information och föra dialog i arbetet 
med översiktsplan, detaljplaner och bygglov. Förvaltningen informerar via webbsida, anslagstavla i 
biblioteket, och via annonsering i länstidningen. Förvaltningen genomför åtminstone ett, ibland flera, 
öppna samrådsmöten i både översiktsplan och detaljplaner. Förvaltningen följer forskning och 
utveckling kring olika metoder för att genomföra medborgardialoger. Förvaltningen testar och 
utvärderar olika metoder i sitt genomförande av medborgardialoger.  
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Majoriteten föreslår att motionen avslås med hänvisning till att gällande lagstiftning säkerställer 
möjligheten för medborgarna att få information och föra dialog samt att förvaltningen redan idag har 
en hög ambition i sitt genomförande av att ge information och föra dialog med berörda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-11 
Motion – Nykvarnscentern vill göra det möjligt att rösta om markanvisningar (exploateringsprojekt) 
på kommunens hemsida 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06, § 74 - Anmälan av nya 
medborgarförslag och motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkande 

Sofia Cedergren (NP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

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

Beslutet expedieras till  

Kommunfullmäktige  
Motionären 
Akten 
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§ 90 

Motion, Trygghets- och säkerhetsåtgärder i Nykvarns kommun 

KS/2018:547 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

En politisk motion om trygghets- och säkerhetsåtgärder i Nykvarns centrum har inkommit 
den 19 november 2018 från Sverigedemokraterna. Motionären föreslår att 
övervakningskameror sätts upp i nya centrum och i stationsområdet, att kommunen 
beställer en utökad bevakning av polis, att kommunen ser över och utvecklar övervakning i 
samarbete med bevakningsbolag. 
 
Kamerabevakning är en metod som kan minska brottsligheten. Effekterna varierar dock 
beroende på vilken miljö som kamerabevakas och hur man arbetar med kamerorna. 
Kamerabevakning tycks också fungera bäst i kombination med andra brottsförebyggande 
åtgärder. Den forskningssammanställning som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort 
visar också att kamerabevakning är mer effektivt mot egendomsbrott än mot våldsbrott. 
Alternativa metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten ska alltid övervägas 
och prövas. Kamerabevakning på allmän plats kan möjligtvis fungera som ett komplement 
till andra åtgärder. En förutsättning för att få bedriva kamerabevakning på allmän plats är 
att den sker i syfte att förebygga, avslöja eller utreda brott. För att en ansökan ska beviljas 
ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Ett centrumområde med torg, 
affärer och restauranger är exempel på en plats där enskilda bör kunna röra sig fritt. Därför 
är integritetsintesset särskilt starkt.  
 
Nykvarns kommun, Södertälje lokalpolisområde och Södertörns brandförsvarsförbund har 
tagit fram en samverkansöverenskommelse där man har åtagit sig att samverka på lokal 
nivå. Samverkansöverenskommelsen mellan kommun, polis och SBFF beskriver vad 
parterna valt att samverka om. Dokumentet ska bidra till att ge ett helhetsperspektiv och 
skapa samsyn i arbetet. Samverkansöverenskommelsen ska endast beröra det som parterna 
har kommit överens om att samverka kring. Därutöver kommer brottsförebyggande 
insatser att pågå vid sidan av överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12 
Motion KS/2018:547 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 

Britt-Marie Ellis Nygren (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mats Claesson (SD) bifall till motionen om kameror i centrum. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mats Claessons (SD) 
förslag att bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. Ordföranden frågar om 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla förslaget och avslår därmed motionen. 

Reservation 

Mats Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Motionären 

Akten 
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§ 91 

Motion, Laddstolpar i Nykvarns kommun 

KS/2017:201 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Eriksson (C) och Börje Karlsson (C) inkom med en motion från Centerpartiet gällande 
Laddstolpar där de föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen at ta fram förslag på 
vart ladd-stolpar kan byggas runtom i Nykvarns kommun, samt ta fram förslag på finansiering.  
Kommunfullmäktige antog den 6 september 2018 ett Miljöprogram där det framgår: 
”Nykvarns kommun ska verka för att öka andelen som reser på ett hållbart sätt i kommunen. Målsättningen är att 
kommunen ska verka för att kommunens anställda men även invånarna i kommunen reser så hållbart som möjligt. 
När det gäller de anställda kan resval styras genom olika policys, tjänster eller möjligheter till distansarbete. Vad 
gäller invånarna i kommunen, kan och ska nya bostadsområden placeras i närheten av kollektiva förbindelser. 
Kommunen i övrigt ska verka för och försöka få till nya förbindelser för kollektivtrafik, laddplatser för elbilar, bil-
pooler och andra åtgärder som underlättar invånarnas val att transporteras sig hållbart. Kommunen ska vara en 
förebild i klimatarbetet. 
 
För att främja övergången till förnybara drivmedel ska kommunen undersöka förutsättningarna för att uppföra 
laddstolpar för elfordon i kommunal regi samt undersöka möjligheten att i få in krav på laddplatser i 
expolateringsavtalen och detaljplaner”. 
 
Kommunens trafikingenjör håller på att undersöka var i kommunen man skulle kunna anlägga el-
stolpar. I dagsläget finns det planer på 4 platser för elstolpar, på Norra Stationsvägen vid 
pendlarparkeringen.  I och med att arbete pågår i enlighet med Centerpartiets förslag i motionen 
anser majoriteten att motionen ska avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-05 
Motion från Centerpartiet om Laddstolpar i Nykvarns kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkande 

Kerstin Ericsson (C) bifall till Centerpartiets motion. 
Marie Martna (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Märtha Dahlberg (S) bifall till Centerpartiets motion. 
Anne-Marie Falk (L) bifall till Centerpartiets motion. 
Eva Wikenholm (V) bifall till Centerpartiets motion. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kerstin Ericsson (C) med 
fleras förslag till bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar avslå detsamma. Ordföranden 
ställer därefter frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kommunfullmäktige bifaller detsamma och beslutar därmed att avslå motionen. 
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Reservationer 

Märtha Dahlberg (S) för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
Anne-Marie Falk (L) för Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 
Kerstin Ericsson (C) för Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
Eva Wikenholm (V) för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
 __________________  
 

Beslutet expedieras till  

Motionären 
Akten 
 


