PROTOKOLL
2018-09-06
Kommunfullmäktige

Tid och plats

Torsdagen den 6 september 2018 kl.18.00-20.30 i konferenssal Taxinge
slott, sal Stallet, Nykvarns kommun
Ajournering kl.19.00-19.30, 20.10-20.20

Beslutande
Ledamöter

Effe Östman (M), ordförande
Karin Wallin (NP), 1:e vice ordförande
Barbro Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Bob Wållberg (NP)
Jan Brolund (NP)
Peter Nyman (NP)
Malin Westergren (NP)
Thomas Wiberg (NP)
Bengt Lindén (NP)
Anders Roos (NP)
Lembit Vilidu (M)
Cenneth Åhlund (M)
Peter Olsson (M)
Bengt Johansson (M)
Börje Karlsson (C)
Kerstin Eriksson (C)
Märtha Dahlberg (S)
Jörgen Runholm (S)
Matilda Drol (S)
Karl-Erik Johansson (S)
Lillemor Garbenius-Källström (S)
Lars-Erik Aili (L)
Marie Martna (MP)
Patrick Claesson (SD)

Ersättare

Leif Zetterberg (NP) ersätter Jan Lindehielm (NP)
Britt-Marie Ellis Nygren (M) ersätter Göran Nygren (M)
Peter Palmér (M) ersätter Johan Hägglöf (M)
Sven Eklund (S) ersätter Michael Henriksson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Justerandes signatur

Thorbjörn Wallin (NP)
Bertil Svensson(NP)
Per Salberg (NP)
Sylvia Öhrn Andersson (M) §§ 71-79
Antova Zelotinka (M)
Lennart Ygstedt (C)
Johan Grenfeldt (C)
Anders Önbäck (S)
Maria Salberg (S)
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Ersättare forts

Anne-Marie Falk (L)
Gunilla Lindell (L)

Tjänstemän

Percy Carlsbrand, ekonomichef §§ 66-76
Pernilla Barrud, miljöstrateg §§ 66-70
Mikael Kjelleros Endrell, kommunsekreterare
Björn Bergérus, nämndsekreterare

Övriga

Anita Hellqvist, förslagsställare, § 74
Barbro Hellenius Litzell, förslagsställare, § 74
Bertil Israelsson, ställföreträdande förslagsställare § 74

Justering
Justerare

Bengt Johansson (M) och Lars-Erik Aili (L)

Tid och plats för justering

Tisdagen den 11 september, kl 13.00 på kommunhusets kansli

Justerade paragrafer

66-79

Underskrifter
Sekreterare
Mikael Kjelleros Endrell
Ordförande
Effe Östman (M)
Justerare
Bengt Johansson (M)
Justerare
Lars-Erik Aili (L)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-06

Paragrafnummer

66-79

Beslutade föreskrifter

Skolskjutsreglemente, KS/ 2018:316

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-12

Underskrift

Överklagandetid

2018-09-12--2018-10-03

Datum då anslaget tas ned

2018-10-04

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet

Justerandes signatur

Kommunkontoret, Centrumvägen 26, Nykvarn

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Inledning samt val av justerare
Ordförande Effe Östman (M) hälsar välkommen och förklarar dagens sista
kommunfullmäktige-sammanträde för mandatperioden, för öppnat.
Att justera dagens protokoll jämte ordförande utses Bengt Johansson (M) och Lars-Erik
Aili (L). Justering kommer att ske den 11 september 2018 kl.13.00 på kommunhusets kansli.
___________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Dagordningen fastställs med nedan angivna ändringar.
Tillägg till dagordningen

Ny punkt 16 - Motion, Nykvarnscentern vill göra det möjligt att rösta om markanvisningar på
kommunens hemsida.
__________________
Beslutet expedieras till

Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Avsägelser
KS/2018:5
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen av Johan Grenfeldt (C) som ersättare i
Nykvarnsbostäders AB:s styrelse.
Ärendet

Johan Grenfeldt (C), har den 4 september 2018, lämnat in avsägelse som ersättare i Nykvarnbostäders
styrelse.
__________________
Beslutet expedieras till

Johan Grenfeldt (C)
Nämndsekreterare, Björn Bergérus
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Val
KS/2018:4
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Ola Berglund (C) till ny ersättare i Nykvarnbostäders AB:s
styrelse efter Johan Grenfeldt (C).
Ärendet

Valberedningen föreslår Ola Berglund (C) som ny ersättare i Nykvarnbostäder AB:s styrelse efter
Johan Grenfeldt (C).
__________________
Beslutet expedieras till

Nämndsekreterare, Björn Bergérus
Johan Grenfeldt
Ola Berglund
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
8(24)

PROTOKOLL
2018-09-06
Kommunfullmäktige

§ 70
Miljöprogram för Nykvarns kommun med tillhörande delmål - Antagande
KS/2016:239
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta det framtagna förslaget till Miljöprogram för Nykvarns
kommun med tillhörande delmål.
Sammanfattning av ärendet

Miljöprogrammet innehåller en miljöpolicy och miljömål för Nykvarns kommun med förhållningssätt
och ambitioner för kommunens verksamheter. Programmet är styrande för kommunala verksamheter
och bolag och ska användas som ett underlag i verksamhetsplanering och i beslut som kan påverka
miljön.
Ekonomiska konsekvenser

De nationella miljökvalitetsmålen och globala hållbarhetsmålen medför att en stor del av ansvaret för
att uppnå målen läggs på kommunerna. Det är inte möjligt att i dagsläget redovisa samtliga kostnader.
Ett försök att redovisa de kostnader som kommer av delmålen har gjorts i rapporten ekonomi och
miljöprogram. Grundprincipen är dock att kommunen ska beakta de tre dimensionerna för att uppnå
en hållbar utveckling, det vill säga åtgärder och mål ska vara socialt hållbara, ekologiskt hållbara och
ekonomiskt hållbara. Cirkulär ekonomi och livscykelanalyser är viktiga instrument för att nå
ekonomisk hållbarhet.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 121
Tjänsteskrivelse 2018-06-28
Miljöprogram för Nykvarns kommun 2018-06-28
Delmål för Nykvarns kommun 2018-06-28
Rapport ekonomi och miljöprogram 2018-06-28
Samrådsredogörelse, 2018-05-14
Barnperspektivet i arbetet med miljöprogrammet 2018-01-26
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta det framtagna förslaget till
Miljöprogram för Nykvarns kommun med tillhörande delmål.
Yrkanden

Peter Ohlsson (M), bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Marie Martna (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jörgen Runholm (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kerstin Eriksson (C), för Centerpartiet bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Peter Nyman (NP) för Nykvarnspartiet, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

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

Samhällsbyggnadschef
Miljöstrateg
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Svar på medborgarförslag, Gör Maskinförarevägen säkrare (från rondellen
vid Eldarevägen och vidare västerut)
KS/2016:292
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit den 21/9 2016 med syftet att göra Maskinförarvägen
tryggare och säkrare för gående och cyklister. Förslaget är att dels glesa ur skogen och dels
att sätta upp någon form av skyddsräcke mellan gång- och cykelbana och vägbanan.
Medborgarförslaget har hanterats tidigare vid två tillfällen och då återremitterats. Under
tiden har åtgärden om att glesa ur skogen genomförts. Förvaltningen föreslå nu att den
andra delen i medborgarfördslaget genomförs dvs att ett skyddsräcke sätts upp mellan
gång- och cykelbana och vägbana. Kostnaden för detta uppskattas bli ca 340 Tkr.
Ekonomiska konsekvenser

Offerter har inhämtats avseende uppsättande av ett traditionellt gång- och cykelräcke. Kostnaden för
en sträcka på ca 210 m är ca 340 000 kr. Beslutet påverkar kommunens investeringsbudget med
motsvarande summa.
Förvaltningen vill också uppmärksamma att då det finns flera liknande platser runt om i samhället,
kommer krav på uppsättande av gång- och cykelräcke även på dessa platser kunna resultera i betydligt
större ekonomiska konsekvenser.
Driftbudget

Kostnad för avskrivning beräknas öka med 17 000 kronor/år
Framtida kapitalkostnader beräknas öka med kostnad för internränta motsvarande 1,75%
av investeringskostnaden.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 130
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06, § 30
Tjänsteskrivelse 2018-07-31
Medborgarförslag 2016-09-21
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget.
Yrkanden

Peter Nyman (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Karl-Erik Johansson (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lembit Vilidu (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Börje Karlsson (C) för Centerpartiet, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Marie Martna (MP) för Miljöpartiet, bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

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

Förslagsställare
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Svar på medborgarförslag, Sänk hastigheten på Eldarevägen med
vägbulor
KS/2017:204
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit den 9 november 2017 med syftet att sänka hastigheten
på Eldarevägen genom vägbulor.
Förvaltningen konstaterar att sk 30-zonsbågar har införts på Eldarevägen, i enlighet med
Bygg- och Miljönämndens styrdokument samtidigt som hastighetsöverträdelserna på
Eldarevägen inte är av sådan omfattning att hastighetsreducerande vägbulor behöver
införas. Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget skall avslås.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 131
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Medborgarförslag 2016-09-21
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden

Thomas Wiberg (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lembit Vilidu (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Börje Karlsson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning

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

Förslagsställare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Svar på medborgarförslag, Tätare bussturer mellan Nykvarn och Sundsvik
strand - Södertälje
KS/2017:595
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit den 21/9 2016 med syftet att knyta ihop SL:s busslinjer
778 Nykvarn-Sundsviks strand samt 787 Södertälje-Överenhörna, samt att utöka trafiken på
en ny sådan busslinje.
Förvaltningen konstaterar att man måste föreslå att avslå medborgarförslaget då man inte
äger frågan utan det är Stockholms Läns landsting (SLL) som beslutar om busstrafiken i
Nykvarns kommun. Förvaltningen konstaterar att de föreslagna idéerna är helt i linje med
förvaltningens, som dessutom under mycket lång tid verkat för att få till
medborgarförslaget. SLL/SL motiv att inte genomföra åtgärden är av ekonomiska skäl.
Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 132
Tjänsteskrivelse 2018-08-09
Medborgarförslag 2016-09-21
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget besvarat.
Yrkanden

Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars-Erik Aili (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.
__________________
Beslutet expedieras till

Förslagsställare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Anmälan av nya medborgarförslag och motioner
Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslagen samt motionerna medges.
Motion: ”Senarelägga arbetet med detaljplanen för Hökmossen 1b, Älgbostad” lämnas till förvaltningen för
vidare beredning.
Medborgarförslag: Att Nykvarns kommun inför "lovfritids" lämnas till utbildningsnämnden för beredning
och kommunfullmäktige för beslut.
Medborgarförslag: ”Inför resebidrag som kompenserar hela kostnaden för Movingo till samtliga gymnasielever som väljer
att studera på gymnasium i Stockholm” lämnas till kommunstyrelsen för beredning och
kommunfullmäktige för beslut.
Medborgarförslag, ”förebygga barns exponering av för mycket sol i förskola/skola. Hudcancer ökar i Sverige” lämnas
till bygg- och miljönämnden för beredning och beslut.
Medborgarförslag, ”Gång- och cykelväg till Sundsvik” lämnas till bygg- och miljönämnden för beredning och
beslutas i kommunfullmäktige.
Medborgarförslag, ”Bygg ett kulturhus vid gamla IP” lämnas till kommunstyrelsens för beredning och
kommunfullmäktige för beslut.
Motion, Nykvarnscentern vill göra det möjligt att rösta om markanvisningar på kommunens hemsida”, lämnas till
förvaltningen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet

Följande motioner / merborgarförslag anmäldes.
Motion: ”Senarelägga arbetet med detaljplanen för Hökmossen 1b, Älgbostad”, KS/2018:30
Medborgarförslag: Att Nykvarns kommun inför "lovfritids", KS/2018:386
Medborgarförslag: ”Inför resebidrag som kompenserar hela kostnaden för Movingo till
samtliga gymnasielever som väljer att studera på gymnasium i Stockholm” KS/2018:355
Medborgarförslag, ”förebygga barns exponering av för mycket sol i förskola/skola.
Hudcancer ökar i Sverige” KS/2018:376
Medborgarförslag, ”Gång- och cykelväg till Sundsvik” KS/2018:395
Medborgarförslag, ”Bygg ett kulturhus vid gamla IP” KS/2018:394

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Motion, Nykvarnscentern vill göra det möjligt att rösta om markanvisningar på kommunens
hemsida” KS/2018:159
Beslutsunderlag

Motioner
Medborgarförslag
__________________
Beslutet expedieras till

FLG
Förslagsställaren
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige
KS/2018:315
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan för kommunfullmäktige samt för
kommunfullmäktiges presidium för 2019 enligt ”Förslag till sammanträdesplan 2019”.
Sammanfattning av ärendet

Sammanträdesplan för år 2019 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, F-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 kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden 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 tre veckor innan
kommunstyrelsens sammanträde. Om ett ärende ska vidare för beslut i kommunfullmäktige
är stopptid fem 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 2018 senast den 7 november 2018 utifrån kommunstyrelsens
sammanträdesplan. Förslag till nämndernas sammanträdesplaner för 2019 ska återredovisas till
kommunstyrelsen på kommunstyrelsesammanträdet i januari
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 122
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06, § 30
Tjänsteskrivelse 2017-06-26
Förslag till sammanträdesplan 2019
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesplan för
kommunfullmäktige samt för kommunfullmäktiges presidium för 2019 enligt
Förslag till sammanträdesplan 2019.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen för egen del
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa sammansträdesplan för kommunstyrelsen samt för kommunstyrelsens arbetsutskott för
2019 enligt Förslag till sammanträdesplan 2019,
2. ge i uppdrag till nämnderna att fastställa sina sammanträdesplaner för 2019 senast den 7
november 2018 utifrån kommunstyrelsens sammanträdesplan med sina nämndsammanträden
veckan före stopptid till kommunstyrelsen så att ärenden kan gå vidare för beslut inom fastslagen
tid, samt
3. förslag till nämndernas sammanträdesplaner för 2019 ska återredovisas till kommunstyrelsen
senast på kommunstyrelsesammanträdet i januari 2019.
Yrkande

Effe Östman (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs ” Kommunstyrelsen beslutar
föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesplan för kommunfullmäktige samt för
kommunfullmäktiges presidium för 2019 enligt Förslag till sammanträdesplan 2019”.
Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut, dvs ”Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesplan
för kommunfullmäktige samt för kommunfullmäktiges presidium för 2019 enligt
Förslag till sammanträdesplan 2019”. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.
__________________
Beslutet expedieras till

Kansliavdelningen
Kommunikationsavdelningen
Förvaltningsledningsgrupp
Nämndsekreterare
Utbildningsnämnd, Bygg- och miljönämnd och Vård- och omsorgsnämnd
F-samverkansgrupp
NKK AB
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
18(24)

PROTOKOLL
2018-09-06
Kommunfullmäktige

§ 76
Kommunfullmäktiges strategiska mål 2019-2021
KS/2018:344
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de strategiska målen för planeringsperioden
2019-2021.
Sammanfattning av ärendet

Diskussioner har förts kring behovet att se över kommunens målstruktur, antalet mål och
målens mätbarhet. Som en följd av arbetet med kommunens nya vision 2035 har en
översyn gjorts.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 123
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06, § 30
Tjänsteskrivelse 2018-07-02
Fullmäktiges strategiska mål
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa de strategiska
målen för planeringsperioden 2019-2021.
Yrkanden

Karin Wallin (NP); bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning

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

Vård- och omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Förvaltningsledning
Ekonomichef
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
19(24)

PROTOKOLL
2018-09-06
Kommunfullmäktige

§ 77
Revidering av skolskjutsreglemente
KS/2018:316
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat skolskjutsreglemente.
Sammanfattning av ärendet

Nykvarns skolskjutsreglemente finns till för att skapa en tydlighet kring vad som gäller vid
skolskjuts av elever folkbokförda i kommunen, både för vårdnadshavare, entreprenör av
skolskjuts och för kommunen själv. Skolskjutsreglementet har nu reviderats.
Förändringarna utgörs huvudsakligen av förtydligande av ansvarsområden, språkliga
förtydliganden samt omstrukturering av rubriker för att göra dokumentet mer lättläst
oavsett vilken målgrupp som läser det.
Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Förhoppningen är att revideringen ska
göra det enklare för medborgare att förstå vad som gäller vid skolskjutsärenden, till exempel
när skolskjuts beviljas och vad som är kommunens ansvar inom området skolskjuts. Detta
medför förhoppningsvis färre felaktiga ansökningar och frågor från medborgare och
därmed effektivare administration kring skolskjutsärenden. På sikt ger effektiva
handläggningsprocesser en minskad kostnad för kommunen.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 126
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06, § 30
Tjänsteskrivelse 2018-07-24
Skolskjutsreglemente UN/2018:53
Protokollsutdrag från utbildningsnämndens sammanträde 2018-06-19
Tjänsteskrivelse 2018-05-31 till utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderat
skolskjutsreglemente.
Yrkande

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

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.
__________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
20(24)

PROTOKOLL
2018-09-06
Kommunfullmäktige

Beslutet expedieras till

Utbildningskontor
Förskolechefer
Rektorer
Digitalisering och IT-avdelning
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
21(24)

PROTOKOLL
2018-09-06
Kommunfullmäktige

§ 78
Exploateringsavtal för del av Ströpsta 3:32, Bergtorp
KS/2018:339
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna exploateringsavtal med Lars-Bruno Andersson avseende genomförande av detaljplan
för del av Ströpsta 3:32 – Bergtorp,
2. uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet,
3. bemyndiga samhällsbyggnadschefen att godkänna en eventuell överlåtelse av avtalet på annan
exploatör, samt
4. förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen den 2 oktober med
kostnadsförslag för eventuellt köp av tomten.
Sammanfattning av ärendet

I samband med att en ny detaljplan för del av Bergtorp 3:32 tas fram ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan kommunen och exploatören för att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Enligt avtalet bygger kommunen ut de allmänna anläggningarna inom området och
exploatören bekostar huvuddelen av dessa, antingen genom att ersätta de faktiska kostnaderna eller
via taxa. Förskoletomten inom området har kommunen rätt att förvärva till ett pris som fastställs av
en auktoriserad fastighetsvärderare.
Ekonomiska konsekvenser

Utbyggnaden av området bekostas i huvudsak av exploatören. Kommunen är huvudman för de
allmänna anläggningarna inom området och får ökade driftskostnader för bl a gator och va-ledningar.
Driftbudget

Någon exakt kalkyl för driftkostnader har ej gjorts men förvaltningen bedömer att för gator och övrig
allmän platsmark uppgår dessa till ca 100 000 kr/år.
Investeringsbudget

Huvuddelen av investeringarna bekostas av exploatören.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2018-08-21, § 128
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06, § 30
Tjänsteskrivelse 2018-07-30
Exploateringsavtal 2018-07-30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
22(24)

PROTOKOLL
2018-09-06
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. godkänna exploateringsavtal med Lars-Bruno Andersson avseende genomförande av detaljplan
för del av Ströpsta 3:32 – Bergtorp,
2. uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet, samt
3. bemyndiga samhällsbyggnadschefen att godkänna en eventuell överlåtelse av avtalet på annan
exploatör.
Yrkanden

Märtha Dahlberg (S), tillägg med att förvaltningen får uppdraget att återkomma till kommunstyrelsen
den 2 oktober med kostandsförslag för eventuellt köp av tomten.
Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med Märtha Dahlbergs (S)
tilläggsyrkande.
Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och Märtha Dahlbergs (S)
tilläggsyrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut. Kommunfullmäktige beslutar bifalla detsamma.
Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla Märtha Dahlbergs (S)
med fleras tilläggsyrkande dvs förvaltningen får uppdraget att återkomma till kommunstyrelsen den 2
oktober med kostnadsförslag för eventuellt köp av tomten. Kommunfullmäktige beslutar bifalla
detsamma.
__________________
Beslutet expedieras till

Mark- och exploateringsingenjör
Näringslivs- och exploateringschef
Ekonomichef
Exploatör
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
23(24)

PROTOKOLL
2018-09-06
Kommunfullmäktige

§ 79
Detaljplan för del av Ströpsta 3:32, Bergtorp - Antagande
KS/2008:283
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Ströpsta 3:32, (Bergtorp).
Sammanfattning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att skapa ett varierat utbud av bostäder med
villor, radhus och flerbostadshus i ett tätortsnära läge med goda kommunikationer.
Ekonomiska konsekvenser

Planarbetet bekostas av markägaren i enighet med det plankostnadsavtal som har tecknats. Mark
kommer säljas enligt exploateringsavtalet i samband med att detaljplanen vinner laga kraft.
Driftbudget

Kommunen är huvudman för allmän plats. En ny förskola innebär ökade driftkostnader.
Investeringsbudget

Byggnation av en ny förskola med tillhörande gårdsytor innebär investeringskostnader för
kommunen.
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens samman
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06, § 30
Tjänsteskrivelse 2018–07-16 Plankarta 2017-06-21 Plan- och genomförandebeskrivning
reviderad 2018-06-21 Granskningsutlåtande 2017-05-09
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av
Ströpsta 3:32, (Bergtorp).
Yrkanden

Jan Brolund (NP), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Märtha Dahlberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Britt-Marie Ellis Nygren (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lars-Erik Aili (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunfullmäktiges förslag till
beslut.
__________________
Beslutet expedieras till

Planenheten
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
24(24)

