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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunstyrelsens protokoll är justerat, §§ 210-211
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§ 177

Dnr KFKS 2016/8-009

Anmälningar
Beslut
Anmälningarna noteras i protokollet.

Handlingar i ärendet
Anmälningar KS 2016-06-07

Ärende

Åtgärd/ansvar

Skrivelser
Lärarförbundets yrkanden inför Mål och
budget 2017-2019
Övrigt
Protokoll KSSU 2016-05-10, 206-05-24,
KSAU och KSVU 2016-05-31

-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Dnr KFKS 2016/9-009

Delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbesluten noteras i protokollet.

Handlingar i ärendet
Anmälningar KS 2016-06-07

Ärende

Åtgärd/ansvar

Övrigt
Protokoll KSSU 2016-05-10, 206-05-24,
KSAU och KSVU 2016-05-31

-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Dnr KFKS 2015/705-214

Detaljplan för del av fastigheterna Hasseludden 1:78 och
1:80, Norges hus, Hamndalsvägen i Boo
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslagen detaljplan.

Ärendet
Den föreslagna detaljplanen ger möjligheter att bygga ca 16000 kvadratmeter bruttoarea för
hotell/konferens/utställningsverksamhet sydöst om den anläggning som är känd som
Yasuragi. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla en del med särskild svensk-norsk
programverksamhet för att öka kunskapen om och främja kontakten mellan de två
nordiska länderna. Planförslaget omfattar också ett parkeringsdäck på den befintliga
parkeringen. Detaljplanen medför inte att det ska utföras några nya allmänna anläggningar
och planarbetet bekostas av fastighetsägaren. Området består idag av i huvudsak
hällmarkstallskog och tre bostäder som ursprungligen uppförts som personalbostäder.

Handlingar i ärendet
Planenhetens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2016 § 82
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Miljöredovisning
Utlåtande
Tryck på följande länk eller gå in på Nacka kommuns hemsida, där handlingar som hör till
ärendets tidigare skeden finns:
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/projekt/boo_karta/norgehuset/Sidor/default.aspx

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 78
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreslagen detaljplan.
Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2016 § 82
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget med tillägget att kriterier för
skyddsföreskrifterna för träden ska förtydligas.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslog att kommunfullmäktige antar planförslaget
med ett tillägg om tydligare kriterier för skyddsföreskrifterna för träden.

Yrkanden
Jan-Eric Jansson (KD) yrkade, med instämmande av Cathrin Bergenstråhle (M) bifall till
stadsutvecklingsutskottets förslag.
Hans Peters (C) yrkade att ärendet skulle återremitteras med uppdrag om att omarbeta
byggnadens gavel som vetter ut mot Saltsjön så att den sticker ut mindre och anpassas
bättre till omgivningen.
Christina Ståldal (NL) meddelade att hon inte deltar i beslutet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen avslog Hans Peters återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Jan-Eric Janssons yrkande.

Reservationer
Hans Peters (C) reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Centerpartiet ser positivt på tillkomsten av Norges hus och vi tror att det kan tillföra
Nacka många positiva saker, inte minst kulturellt och ekonomiskt. Men det är också viktigt
att byggnaden i detta relativt känsliga läge anpassas bättre till omgivningen av seende den
gavel som vetter ut mot Saltsjön.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Dnr KFKS 2015/362-219

Aktualitetsprövning av Nacka kommuns översiktsplan
”Hållbar framtid i Nacka”
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att gällande översiktsplanen antagen i juni 2012, till största
del är aktuell, men att vissa mindre förändringar bör göras för bibehållen aktualitet,
1. avsnitten som behandlar vision, mål och strategier är innehållsmässigt aktuella, men
behöver redaktionella uppdateringar,
2. redovisningen av mark- och vattenanvändningen är inaktuell inom vissa områden
och bör därför revideras och kompletteras i dessa delar,
3. riktlinjer för bostadsförsörjning är delvis inaktuell och behöver revideras.
Kommunfullmäktige noterar att det ligger i kommunstyrelsens ansvar att verkställa
kommunfullmäktiges beslut att besluta om justeringar av översiktsplanen enligt ovan.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandatperioden pröva om översiktsplanen
är aktuell enligt de krav som ställs i plan- och bygglagen. En genomgång ska göras av de
förutsättningar som förändras sedan planen antogs. Aktualitetsprövningen bör också
avgöra om översiktsplanen behöver revideras i någon del.
Den gällande översiktsplanen är till största del aktuell vad gäller mål och strategier. Därför
behöver inga större förändringar ske på grund av aktualitetsprövningen. Redovisningen av
mark- och vattenanvändningen är dock inaktuell inom vissa delar. De största
förändringarna beror på kommunens åtagande med 13 500 nya bostäder på västra Sicklaön
till följd av tunnelbaneavtalet, föreslagen ändrad användning av Bergs gård, samt eventuellt
förändringar till följd av Sverigeförhandlingen om Östlig förbindelse. Det avsnitt som
behandlar mark- och vattenanvändningen behöver därför revideras i vissa delar.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning är också delvis inaktuell i och behöver
revideras. Dessa mindre revideringar av översiktsplanen stämmer väl med den ambition om
en kontinuerlig översiktsplanering som var grundläggande när gällande översiktsplanen togs
fram.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 82
Enheten för strategisk stadsutveckling den 11 maj 2016
Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse den 28 oktober 2015
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 82
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att gällande översiktsplanen antagen i juni 2012, till största
del är aktuell, men att vissa mindre förändringar bör göras för bibehållen aktualitet,
1. avsnitten som behandlar vision, mål och strategier är innehållsmässigt aktuella, men
behöver redaktionella uppdateringar,
2. redovisningen av mark- och vattenanvändningen är inaktuell inom vissa områden
och bör därför revideras och kompletteras i dessa delar,
3. riktlinjer för bostadsförsörjning är delvis inaktuell och behöver revideras.
Kommunfullmäktige noterar att det ligger i kommunstyrelsens ansvar att verkställa
kommunfullmäktiges beslut att besluta om justeringar av översiktsplanen enligt ovan.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.

Protokollsanteckningar
Helena Westerling (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Från Socialdemokraterna anser vi att dokumentet ska kompletteras med markering av
områden som är möjliga att tillgängliggöra för strandpromenader, markera vikten av att få
så sammanhängande gång- och cykelstråk som möjligt samt att i tidigt skede peka ut gröna
områden som kan komma att utvecklas till odlingslottsområden. Det är en fördel om detta
finns med i en översiktsplan så att dessa frågor inte enbart ska lösas från fall till fall när
detaljplaner tas fram.”
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.
”Det är bra och angeläget att aktualisera översiktsplanen. Mycket i planen är bra och
fortfarande aktuellt. Samtidigt så finns det främst på området bostadsförsörjning anledning
att uppdatera planen. En mycket viktig aspekt är att antalet och andelen hyresrätter minskat
under många år. Detta samtidigt som så många efterfrågar hyresrätter. Det gäller självklart
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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unga människor som inte har det startkapital som behövs för att köpa en bostadsrätt men
också många andra som av olika skäl inte kan eller vill köpa en bostadsrätt. Översiktplanen
har som ett av de övergripande målen social hållbarhet och där passar hyresrätterna in.
Nacka är en av landets allra mest segregerade kommuner, enligt SCB, och åtskillnaden i
bostäder är en viktig pusselbit där. Samtidigt är det viktigt att planera för att
hyresbostäderna inte blir andra klassens bostäder med skugga, buller och dåliga lägen.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Dnr KFKS 2014/79-214

Ändring genom tillägg till detaljplan 471 Älgö, för tre
parkeringsytor inom delar av fastigheterna Älgö 4:7 och
Solsidan 2:25, Saltsjöbaden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.

Ärendet
Syftet med den föreslagna planändringen är att tillskapa fler allmänna parkeringsplatser på
Älgö och att omfördela viss del av befintliga parkeringsytor mellan parkering på
kvartersmark (för boende) och parkering på allmän plats (för besökare).
En detaljplan får enligt 4 kap 39 § plan- och bygglagen inte ändras eller upphävas före
genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Detta
gäller dock inte om ändringen eller upphävandet behövs på grund av nya förhållanden av
stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen. Behovet av att förbättra
parkeringssituationen på Älgö är av stor allmän vikt varför en planändring är motiverad,
trots att fastighetsägare som berörs har motsatt sig ändringen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 80
Planenhetens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016
Tillägg till planbeskrivning, plankarta, planbestämmelser, genomförandebeskrivning,
samrådsredogörelse och utlåtande
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2016 § 83
Tryck på följande länk eller gå in på Nacka kommuns hemsida, där handlingar som hör till
ärendets tidigare skeden finns:
http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/ALGO/PLANANDRING_P/Si
dor/default.aspx

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 80
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar planförslaget.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 20 april 2016 § 83
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget och förslår att
kommunfullmäktige antar planförslaget.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.
Christina Ståldal (NL) yrkade att ärendet avslås.

Beslutsgång
Med avslag på Christina Ståldals yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med
Cathrin Bergenstråhles yrkande.

Reservationer
Christina Ståldal reserverade sig för Nackalistans kommunstyrelsegrupp mot beslutet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Dnr KFKS 2016/332-251

Ramavtal med Elverkshuset AB gällande exploatering av
fastigheterna Sicklaön 134:26, m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå föreslaget ramavtal med
Elverkshuset AB.

Ärendet
Ett förslag till ramavtal för exploatering av fastigheten Sicklaön 134:26 har upprättats
mellan kommunen och Elverkshuset AB. Ramavtalet syftar till att klargöra
förutsättningarna för den fortsatta processen med detaljplanering av området, samt ange
innehåll i kommande exploateringsavtal. Avtalet innebär bland annat att exploatören får
ersättning för blivande allmän platsmark av kommunen. Vidare erlägger exploatören ett
exploateringsbidrag för kommunens utbyggnad av allmänna anläggningar och
medfinansiering till utbyggd tunnelbana.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 86
Exploateringsenheten den 9 maj 2016
Ramavtal inklusive bilagor

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 86
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå föreslaget ramavtal med
Elverkshuset AB.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.
Hans Peters (C) yrkade på följande tillägg till stadsutvecklingsutskottets förslag.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslås besluta att ramavtalet ska
kompletteras med en skrivning ”Nacka kommun ser gärna förslag på bebyggelse som
innehåller både klassisk och modern arkitektur”.”

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.
Kommunstyrelsen beslutade avslå Hans Peters tilläggsyrkande.

Protokollsanteckningar
Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Handikappforum är inrymt i längan till f.d. Elverkshuset. Det innehåller kontorsrum,
sammanträdesrum och en stor samlingssal för elva handikappföreningar samt SPF
seniorerna Nacka. Också Väntjänsten använder lokalen i sin kontaktverksamhet med äldre.
Elverkshuset såldes för något tiotal år till en privat fastighetsägare, vars avsikt hela tiden har
varit att riva huset och bygga nytt på platsen. Under tiden har kommunen hyrt lokalen och
upplåtit den kostnadsfritt åt handikappföreningarna och SPF seniorerna Nacka. Vilka
planer finns för att hitta en annan lokal åt Handikappforum, anpassad efter de särskilda
behov som medlemmarna i handikappföreningarna har?”
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.
”Fastigheten Elverkshuset såldes av kommunen för inte så många år sedan. När den såldes
var redan området vid Nacka Forum byggt och det var lätt att inse att området vid
elverkshuset skulle komma att bli en viktig pusselbit vid det framtida Nackas expansion. Av
det skälet var Vänsterpartiet redan då emot försäljningen. Idag ser vi att kommunen skulle
ha haft nytta av att äga fastigheten, det hade då varit lättare att planera för hur området runt
stadshuset ska förnyas inom ramen för Nacka stad.
Denna försäljning var bara en i raden av alla de fastigheter Nacka kommuns sålt på den
moderatledda majoritetens i uppdrag för att hålla kommunalskatten nere. Konsekvensen av
alla dessa försäljningar är i förlängningen bara högre kostnader och mindre möjligheter att
styra verksamheten när man saknar rådighet över mark och byggnader. Även detta är
således något som ökar på segregationen i Nacka, kommunen har nu enligt SCB hamnat på
fjärde eller femte plats i landet som mest segregerade kommun.”
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Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Kommunen var tidigare ägare till fastigheten men sålde och hyrde tillbaka den i ett försök
att bättra på ett uselt ekonomiskt resultat. Kommunen var vid försäljningstillfället mitt
uppe i översiktsplaneringen av hela stadshusområdet och borde förstått att fastigheten
utöver sitt strategiska läge, också skulle betinga ett högre värde när själva
översiktsplaneringen var avslutad. Att sälja ut en fastighet med ett bra strategiskt läge och
istället hyra tillbaka den för att nå en bra placering i tävlingen om Sveriges lägsta
kommunalskatt, är ingen bra långsiktig planering.
Om vi idag själva ägt fastigheten hade vi haft ett större handlingsutrymme. Eftersom det är
många föreningslokaler som försvinner i och med exploateringen, är det viktigt att
kommunen tar sitt samhällsansvar och skaffar fram likvärdiga ersättningslokaler.”
-----
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§ 183

Dnr KFKS 2015/173-040

Investeringsbeslut- och sammanställning tertial 1 2016
kommunen totalt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 171,4
miljoner kronor och notera kommunens totala investeringssammanställning enligt
stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Ärende
Investeringsramen prognostiseras till 961 miljoner kronor för 2016. Bedömningen är att
maximalt 800 miljoner kronor kommer att gå åt under 2016. Det ackumulerade utfallet till
och med tertial 1 uppgår till 130 miljoner kronor. Totalt för perioden föreslås beslut om
tillkommande medel, exklusive exploateringsverksamheten med 124,1 miljoner kronor. Av
dessa avser 54,4 miljoner kronor medel för tre nya projekt och 69,7 miljoner kronor avser
tillägg för fyra tidigare beslutade projekt. För exploateringsverksamheten föreslås en utökad
budgetram med 47,3 miljoner kronor.
Om investeringsbeslut fattas enligt förslag, kommer de pågående investeringarna omsluta
3,4 miljarder kronor för åren 2016- 2019, varav 1,7 miljarder kronor för
exploateringsområdet. Förslagen omfattar i korthet i övrig följande.
 53,8 miljoner kronor för markförvärv/ inlösen av mark och tilläggsisolering av
Björknäs ishall.
 Bostäder inom socialnämndens, äldrenämndens och arbets- och företagsnämndens
ansvarsområden (beviljat 87,5 mnkr), tillkommande 66,5 miljoner kronor.
 Natur- och trafiknämnden föreslår utökad investeringsram för två tidigare beslutad
projekt; Långsjöns dagvattenreningsanläggning, 2,2 miljoner kronor och utepaket
lekplatser, 1,0 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 81
Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 18 maj 2016
Bilagor till investeringsbesluten finns publicerade på www.nacka.se

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 81
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en investeringsram, för
inköp av ett nytt mätinstrument under tertial 2 år 2016, om 630.000 kronor.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 82
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslogkommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel om 171,4
miljoner kronor och notera kommunens totala investeringssammanställning enligt
stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar
Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Den moderata kortsiktigheten är talande i denna punkt. Moderaterna ägnar sig åt
massförsäljning av kommunal mark, vilket kan liknas vid ett förskott på hyran av marken;
en kortsiktig och ohållbar dopning av kommunekonomin. För att senare istället köpa
tillbaka marken. Att sälja en del mark för att öka byggandet är i sig inte konstigt, men den
omfattning som sker i Nacka är beklämmande. Vi ser också att markinköpet motsvarar ca
hälften av satsningen för sociala bostäder.
Ärendet vittnar om exceptionellt dålig framförhållning. Vi har varit medveten om
situationen med både Björknäs ishall och behovet av bostäder för sociala ändamål. Det har
också funnits i vår S-budgeten med mer satsningar redan förra året.”
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
Det finns många exempel på investeringar som är direkt ekonomiskt lönsamma men som
ändå inte genomförs på grund av ett ekonomiskt feltänk från kommunen. T.ex. borde
isoleringen av Björknäs ishall ha gjorts redan långt tidigare, både av ekonomiska,
miljömässiga och tillgänglighetsskäl. Ett annat typexempel är den saktfärdiga renoveringen
av gamla belysningsanläggningar. Kommunen planerar att byta ut 600 armaturer från 1970talet när man egentligen borde byta ut 4300. Gammal belysning kostar enormt mycket mer
i både drift och underhåll än dagens mer moderna belysningsalternativ.
Istället för att genomföra alla investeringar som är ekonomiskt lönsamma väljer man att
bara ut så många den dumsnålt tilltagna investeringsramen räcker till. Miljöpartiet har vid
upprepade tillfällen föreslagit en förändring av kommunens investeringsmodell och
separera investeringar som är ekonomiskt lönsamma sett ur ett livscykelperspektiv (LCC)
från ”olönsamma” investeringar. Lönsamma investeringar bör alltid genomföras
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (86)

7 juni 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

skyndsamt. Investeringarna skulle med fördel kunna finansieras via de gröna obligationer vi
föreslagit i en motion.
Att inte genomföra ekonomiskt lönsamma investeringar är misshushållning med
skattemedel, vilket skulle kunna rendera i en anmärkning från kommunens revisorer. För
att nå upp till miljö-, och klimatmålen krävs också mer av ett livscykelperspektiv när vi ser
till planering, projektering, byggande och användning av vår infrastruktur. Miljöpartiet
anser det nu är hög tid att börja använda både livscykelkostnader (LCC) och
livscykelanalyser (LCA) när vi räknar på investeringar.
-----
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§ 184

Dnr KFKS 2016/300

Tertialbokslut 1 2016 för Nacka kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2016.

Ärende
Läget för kommunens verksamhet och ekonomi bedöms som bra för perioden januari-april
2016. Det ekonomiska utfallet för perioden var 62 miljoner kronor, vilket var 44 miljoner
kronor bättre än budget. Helårsprognosen för 2016 är 142 miljoner kronor, vilket är 42
miljoner kronor bättre än budget. Högre skatteintäkter, realisationsvinster och finansnetto
än budgeterat bidrar till den positiva avvikelsen. Det är positivt att socialnämnden och
äldrenämnden, som haft underskott de senaste åren, nu lämnar positiva årsprognoser.
Kommunens investeringstakt låg på en låg nivå under perioden och låneskulden ligger kvar
på samma nivå som vid ingången av 2016, 700 miljoner kronor.
Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare har ökat i jämförelse med motsvarande
period föregående år och ligger nu på 6,9 procent.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 84
Redovisningsenhetens tjänsteskrivelse den 18 kaj 2016
Bokslut för tertial 1 2016 för Nacka kommun

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 84
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2016.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskotts förslag.
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Protokollsanteckningar
Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Det är oroande att se den ökade sjukfrånvaron. Våra samtal med personalen visar på stor
utmaning gällande psykosociala arbetsmiljön, detta är något som behöver åtgärdas tidigt.
Vårt förslag om arbetsmiljöråd och även vår satsning på högre Lönekompensation. Låga
lönenivåer gör att Nacka tappar både erfarna medarbetare och har svårt att rekrytera.
Konsultkostnaderna ökar, vilket är oroande, dyrt och även skapar problem med att få
hållbarhet i verksamheten över tid. Bostadssituationen och byggande som riktar sig till olika
grupper i Nacka är fortfarande inte löst för 2016 och det är bekymmersamt. Krafttag måste
tas för att skapa fler hyresrätter och bostäder där personer kan bo till rimliga kostnader. Vi
ser även en fortsatt ökning av det långvariga beroendet av försörjningsstöd i kommunen.
Detta är mycket allvarligt och denna trend måste ses över och åtgärdas. Övertagandet av
försörjningsstödet från socialnämnden till arbets- och företagsnämnden var illa genomtänkt
och fortsätter skapa problem.
Bra att upphöjning av Saltsjöbanan nu läggs in, dock önskar vi socialdemokrater att en
station byggs vid Finntorp som ersättning för Nacka station som tas bort. Vi har inte fått
besked på vad en sådan station ger för ekonomiska konsekvenser.
Angående den kraftiga ökningen av budgeten för Vikingshillsvägen så är Kommunalt VA
en av de viktigaste och mest angelägna åtgärderna för systematiskt miljöarbete. Det är
viktigt att detta blir gjort. Redan för 20 år sedan lovade den dåvarande moderatledda
majoriteten att området ska få kommunalt VA. Efter en chockerande lång väntan ser
projektet äntligen ut att bli verklighet. Det är dock inte utan att det känns överraskande att
projektkostnaden ökar så mycket.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

24 (86)

7 juni 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 185

Dnr KFKS 2016/305

Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheten Erstavik
26:604 – industri i Fisksätra
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer tomträttsavgälden för fastigheten Erstavik 26:604 till 63
000 kr/år att gälla från och med den 1 augusti 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att erbjuda tomträttshavaren att friköpa tomträtten för 2
100 000 kr. Detta pris förutsätter att framställan om friköp görs före
omregleringstidpunkten den 31 juli 2017 och att köpekontrakt har undertecknats av
tomträttshavaren senaste tre månader efter nämnda tidpunkt.

Ärendet
Fastigheten Erstavik 26:604, Fisksätravägen 34, Fisksätra, är upplåten med tomträtt för
småindustriändamål sedan den 1 augusti 1977. Omregleringstidpunkten är den 1 augusti
2017. Tomträttsavgälden för fastigheten Erstavik 26:604 föreslås höjas från 26 100 kr/år till
65 000 kr/år.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 maj 2016 § 69
Enheten för fastighetsutvecklings tjänsteskrivelse den 25 april 2016
Bilaga 1 Kartskiss
Bilaga 2 Värdeutlåtande
Bilaga 3 Tomträttsavtal

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 maj 2016 § 69
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer tomträttsavgälden för fastigheten Erstavik 26:604 till 63
000 kr/år att gälla från och med den 1 augusti 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att erbjuda tomträttshavaren att friköpa tomträtten för 2
100 000 kr. Detta pris förutsätter att framställan om friköp görs före
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omregleringstidpunkten den 31 juli 2017 och att köpekontrakt har undertecknats av
tomträttshavaren senaste tre månader efter nämnda tidpunkt.

Yrkanden
Helena Westerling (S) yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson (V) och Sidney Holm
(MP), bifall till punkt 1 och avslag på punkt 2 i stadsutvecklingsutskottets förslag.
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL), bifall till
stadsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Helena Westerlings yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.

Reservationer
Helena Westerling reserverade sig för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp mot
beslutet och ingav följande.
”Detta är ett strategiskt område i Fisksätra som har stort värde för områdets framtida
utveckling. Området kan fortsätta användas som industriområde, men det är inte orimligt
att framtida generationer vill kunna använda området till bostäder, verksamhetslokaler eller
annat. Därför bör kommunen inte sälja ut marken för att kunna behålla rådigheten över
området samtidigt som vår näringslivsvänliga inställning gör det möjligt att fortsätta driva
verksamheten vidare. Att sälja mark av ideologiska skäl eller för att snygga till en i övrigt
anorektisk ekonomi ger inte hållbart Nacka.”
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Vänsterpartiet är emot att tomträttsmark säljs ut. Genom att sälja fastigheter så tappar
kommunen rådigheten över marken, något som kan vara av vikt på lång sikt. Vilka behov
finns om 50-100 år, det vet vi inte idag. Vad vi vet att om motsvarande utförsäljningspolitik
funnits i Nacka tidigare så hade Bergs oljehamn varit i privat ägo och kommunen hade inte
haft möjlighet att planera området för bostadsbyggande. Vänsterpartiet är alltså emot att
kommunen säljer mark, det gäller särskilt inom verksamhetsområden.”

Protokollsanteckningar
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
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”Den aktuella fastigheten på Fisksätravägen är upplåten med tomträtt för
Småindustriändamål men används idag som stödboende. Boendet är mycket uppskattat och
drivs framgångsrikt av en duktig entreprenör med bra förankring i lokalsamhället. Tidigare
har det bedrivits andra verksamheter här och det är svårt att sia om vad som kommer
bedrivas här i framtiden. Eftersom tomten har ett strategiskt läge där det skulle vara möjligt
att bygga bostäder någon gång i framtiden bör kommunen inte sälja tomten utan fortsätta
att upplåta den med tomträtt. Miljöpartiet reserverade sig därför mot en försäljning av den
nuvarande tomträtten men vill poängtera att vi är väldigt nöjda med den verksamhet som
bedrivs där idag.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27 (86)

7 juni 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 186

Dnr KFKS 2016/306

Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheten Erstavik
26:435– industri i Fisksätra
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer tomträttsavgälden för fastigheten Erstavik 26:435 till 62
000 kr/år att gälla från och med den 1 augusti 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att erbjuda tomträttshavaren att friköpa tomträtten för 2
060 000 kr. Detta pris förutsätter att framställan om friköp görs före
omregleringstidpunkten den 31 juli 2017 och att köpekontrakt har undertecknats av
tomträttshavaren senaste tre månader efter nämnda tidpunkt.

Ärendet
Fastigheten Erstavik 26:435, Fisksätravägen 32, Fisksätra, är upplåten med tomträtt för
småindustriändamål sedan den 1 augusti 1977. Omregleringstidpunkten är den 1 augusti
2017. Tomträttsavgälden för fastigheten Erstavik 26:435 föreslås höjas från 27 500 kr/år till
62 000 kr/år.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 maj 2016 § 70
Enheten för fastighetsutvecklings tjänsteskrivelse den 25 april 2016
Bilaga 1 Kartskiss
Bilaga 2 Värdeutlåtande
Bilaga 3 Tomträttsavtal

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 maj 2016 § 70
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer tomträttsavgälden för fastigheten Erstavik 26:435 till 62
000 kr/år att gälla från och med den 1 augusti 2017.
2. Kommunfullmäktige beslutar att erbjuda tomträttshavaren att friköpa tomträtten för 2
060 000 kr. Detta pris förutsätter att framställan om friköp görs före
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omregleringstidpunkten den 31 juli 2017 och att köpekontrakt har undertecknats av
tomträttshavaren senaste tre månader efter nämnda tidpunkt.

Yrkanden
Helena Westerling (S) yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson (V) och Sidney Holm
(MP), bifall till punkt 1 och avslag på punkt 2 i stadsutvecklingsutskottets förslag.
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL), bifall till
stadsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Helena Westerlings yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.

Reservationer
Helena Westerling reserverade sig för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp mot
beslutet och ingav följande.
”Detta är ett strategiskt område i Fisksätra som har stort värde för områdets framtida
utveckling. Området kan fortsätta användas som industriområde, men det är inte orimligt
att framtida generationer vill kunna använda området till bostäder, verksamhetslokaler eller
annat. Därför bör kommunen behålla rådigheten över området samtidigt som vår
näringslivsvänliga inställning gör det möjligt att fortsätta driva verksamheten vidare. Att
sälja mark av ideologiska skäl eller för att snygga till en i övrigt anorektisk ekonomi ger inte
hållbart Nacka.”
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Vänsterpartiet är emot att tomträttsmark säljs ut. Genom att sälja fastigheter så tappar
kommunen rådigheten över marken, något som kan vara av vikt på lång sikt. Vilka behov
finns om 50-100 år, det vet vi inte idag. Vad vi vet att om motsvarande utförsäljningspolitik
funnits i Nacka tidigare så hade Bergs oljehamn varit i privat ägo och kommunen hade inte
haft möjlighet att planera området för bostadsbyggande. Vänsterpartiet är alltså emot att
kommunen säljer mark, det gäller särskilt inom verksamhetsområden.”

Protokollsanteckningar
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
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”Den aktuella fastigheten på Fisksätravägen är upplåten med tomträtt för
Småindustriändamål men används idag som stödboende. Boendet är mycket uppskattat och
drivs framgångsrikt av en duktig entreprenör med bra förankring i lokalsamhället. Tidigare
har det bedrivits andra verksamheter här och det är svårt att sia om vad som kommer
bedrivas här i framtiden. Eftersom tomten har ett strategiskt läge där det skulle vara möjligt
att bygga bostäder någon gång i framtiden bör kommunen inte sälja tomten utan fortsätta
att upplåta den med tomträtt. Miljöpartiet reserverade sig därför mot en försäljning av den
nuvarande tomträtten men vill poängtera att vi är väldigt nöjda med den verksamhet som
bedrivs där idag.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Dnr KFKS 2016/336

Omreglering av tomträttsavgäld och erbjudande om
friköp för fastigheten Tollare 1:334 – Tollare skola i
Saltsjö-Boo
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige fastställer den årliga tomträttsavgälden för fastigheten Tollare
1:334 till 750 000 kr per år att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2017 och under
kommande 10-årsperiod.
2. Kommunfullmäktige beslutar erbjuda tomträttshavaren friköpa tomträtten för
25 000 000 kr. Detta pris förutsätter att framställan om friköp görs före
omregleringstidpunkten den 30 september 2017 och att köpekontrakt har
undertecknats av tomträttshavaren senaste tre månader efter nämnda tidpunkt
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
enligt ovan, följande:
1. Kommunstyrelsen befullmäktigar stadsjuristen eller den som denne i sitt ställe
sätter, eller den hon i sitt ställe sätter, att föra kommunens talan i domstol i mål om
omreglering av tomträttsavgäld för fastigheten Tollare 1:334.

Ärendet
Fastigheten Tollare 1:334, Hedenströms väg 1 i Saltsjö Boo, är upplåten med tomträtt för
förskole -/skoländamål sedan den 2 november 2006. Avgäldsperioden räknas från 1
oktober 2007 och omregleringstidpunkten är den 1 oktober 2017. Tomträttsavgälden för
fastigheten Tollare 1:334 föreslås höjas från 234 000 kr/år till 750 000 kr/år.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 88
Enheten för fastighetsutveckling den 11 maj 2016
Karta
Värdeutlåtande
Gällande tomträttsavtal

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 88
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige fastställer den årliga tomträttsavgälden för fastigheten Tollare
1:334 till 750 000 kr per år att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2017 och under
kommande 10-årsperiod.
2. Kommunfullmäktige beslutar erbjuda tomträttshavaren friköpa tomträtten för
25 000 000 kr. Detta pris förutsätter att framställan om friköp görs före
omregleringstidpunkten den 30 september 2017 och att köpekontrakt har
undertecknats av tomträttshavaren senaste tre månader efter nämnda tidpunkt
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
enligt ovan, följande:
2. Kommunstyrelsen befullmäktigar stadsjuristen eller den som denne i sitt ställe
sätter, eller den hon i sitt ställe sätter, att föra kommunens talan i domstol i mål om
omreglering av tomträttsavgäld för fastigheten Tollare 1:334.

Yrkanden
Helena Westerling (S) yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson (V), bifall till punkt 1
och avslag på punkt 2 i stadsutvecklingsutskottets förslag.
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL) och Sidney Holm
(MP), bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Helena Westerlings yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.

Reservationer
Helena Westerling reserverade sig för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp mot
beslutet och ingav följande.
”Vi ser stora värden för Nackaborna och framtida generationer att kunna ha rådighet över
utvecklingen genom att inte sälja ut gemensamt kommunalt ägd mark. I dagsläget kan synas
att det inte är av större vikt men för framtida planeringar och viljeinriktningar för markens
nyttjande kan det vara av stor betydelse.”

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Vänsterpartiet är emot att tomträttsmark säljs ut. Genom att sälja fastigheter så tappar
kommunen rådigheten över marken, något som kan vara av vikt på lång sikt. Vilka behov
finns om 50-100 år, det vet vi inte idag. Vad vi vet att om motsvarande utförsäljningspolitik
funnits i Nacka tidigare så hade Bergs oljehamn varit i privat ägo och kommunen hade inte
haft möjlighet att planera området för bostadsbyggande. Vänsterpartiet är alltså emot att
kommunen säljer mark, det gäller särskilt inom verksamhetsområden.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Dnr KFKS 2016/339

Omreglering av tomträttsavgäld och erbjudande om
friköp för fastigheten Mensättra 28:8 – Lusthusets
förskola, Källängsvägen 1 i Boo
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige fastställer den årliga tomträttsavgälden för fastigheten
Mensättra 28:8 till 90 000 kr per år att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2017 och under
kommande 10-årsperiod.
2. Kommunfullmäktige beslutar erbjuda tomträttshavaren att friköpa tomträtten för
3 000 000 kr. Detta pris förutsätter att framställan om friköp görs före
omregleringstidpunkten den 30 september 2017 och att köpekontrakt har
undertecknats av tomträttshavaren senast tre månader efter nämnda tidpunkt.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
enligt ovan, följande:
1. Kommunstyrelsen befullmäktigar stadsjuristen eller den som denne i sitt ställe
sätter, föra kommunens talan i domstol i mål om omreglering av tomträttsavgäld
för fastigheten Mensättra 28:8.

Ärendet
Fastigheten Mensättra 28:8, Källängsvägen 1 i Boo, är upplåten med tomträtt för förskole/skoländamål sedan den 1 oktober 1997. Omregleringstidpunkten är den 1 oktober 2017.
Tomträttsavgälden för fastigheten Mensättra 28:8 föreslås höjas från 80 000 kr/år till 94
000 kr/år.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 89
Enheten för fastighetsutveckling den 11 maj 2016
Karta
Värdeutlåtande
Gällande tomträttsavtal

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 89
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige fastställer den årliga tomträttsavgälden för fastigheten
Mensättra 28:8 till 90 000 kr per år att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2017 och under
kommande 10-årsperiod.
2. Kommunfullmäktige beslutar erbjuda tomträttshavaren att friköpa tomträtten för
3 000 000 kr. Detta pris förutsätter att framställan om friköp görs före
omregleringstidpunkten den 30 september 2017 och att köpekontrakt har
undertecknats av tomträttshavaren senast tre månader efter nämnda tidpunkt.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
enligt ovan, följande:
2. Kommunstyrelsen befullmäktigar stadsjuristen eller den som denne i sitt ställe
sätter, föra kommunens talan i domstol i mål om omreglering av tomträttsavgäld
för fastigheten Mensättra 28:8.

Yrkanden
Helena Westerling (S) yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson (V) och Sidney Holm
(MP), bifall till punkt 1 och avslag på punkt 2 i stadsutvecklingsutskottets förslag.
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL) bifall till
stadsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Helena Westerlings yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.

Reservationer
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Vänsterpartiet är emot att tomträttsmark säljs ut. Genom att sälja fastigheter så tappar
kommunen rådigheten över marken, något som kan vara av vikt på lång sikt. Vilka behov
finns om 50-100 år, det vet vi inte idag. Vad vi vet att om motsvarande utförsäljningspolitik
funnits i Nacka tidigare så hade Bergs oljehamn varit i privat ägo och kommunen hade inte
haft möjlighet att planera området för bostadsbyggande. Vänsterpartiet är alltså emot att
kommunen säljer mark, det gäller särskilt inom verksamhetsområden.”

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Helena Westerling lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Vi ser stora värden för Nackaborna och framtida generationer att kunna ha rådighet över
utvecklingen genom att inte sälja ut gemensamt kommunalt ägd mark. I dagsläget kan synas
att det inte är av större vikt men för framtida planeringar och viljeinriktningar för markens
nyttjande kan det vara av stor betydelse.”
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Miljöpartiet anser att tomten har ett läge som gör att den i framtiden kanske blir aktuell
för ett delvis annat ändamål än idag. Därför vill vi inte att den säljs utan även
fortsättningsvis upplåts med tomträtt.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Dnr KFKS 2016/387

Sammanträdesdagar 2017
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2017 för sig i enlighet med
juridik- och kanslienhetens förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar
2017 för sig enligt juridik- och kanslienhetens förslag.

Ärende
Det har tagits fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2017. Förslaget bygger på en
grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före
kommunstyrelsens sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar. Förslaget
samspelar med det förslag som beslutats om i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
och dess verksamhetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att
underlätta bedömning av förslagen sammantaget.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ta ställning till skattesats i oktober månad och
det föreslås därför ett sammanträde den 23 oktober. Vid samma sammanträde ska ärendet
om tertialbokslut två behandlas. Tidsschemat för bokslutsarbetet medför även för 2017 att
handlingar till tertialbokslut två inte kan skickas ut i tid inför behandling i utskotten. Därför
ges även fortsättningsvis en muntlig information på sammanträdena om vad bokslutet
kommer att visa.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förkortningsförklaring
KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott
KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott
KSSU
December 2016
17 januari
31 januari
21 februari
14 mars
28 mars
11 april
2 maj
23 maj

13 juni
8 augusti
29 augusti
12 september
3 oktober

KSAU/KSVU

KS
16 januari

KF
6 februari

24 januari

13 februari

6 mars

7 mars

3 april

24 april

25 april

8 maj

29 maj

30 maj
7 juni

7 juni (onsdag)
19 juni
(”ramärendet”)

19 juni
-

15 augusti

28 augusti

11 september

19 september
10 oktober

2 oktober
23 oktober
6 november
Endast behandling
oppositionens
budgetförslag

16 oktober
13 november
14
november(reserv)

24 oktober
7 november

14 november

27 november

11 december

21 november

28 november

-

5 december

12 december

11 december
(internbudget)
Januari 2018

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 86
Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 27 april 2016

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om sammanträdesdagar 2017 för sig i enlighet
med föreliggande förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2017 för sig i enlighet med
juridik- och kanslienhetens förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar
2017 för sig enligt juridik- och kanslienhetens förslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Dnr KFKS 2016/424

Tillägg i reglemente för förtroendevalda om arvoden i
vissa fall och uppdrag som gruppledare/deltidsengagerad
förtroendevald
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglementet för förtroendevalda.
§ 2, ny punkt 11, kursiverat nedan
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad anges i det här reglementet.
Ersättning utgår för
(…)
11. beslutsfattande enligt 6 § och 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och 13 § lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (timarvodering).
§ 8, tillägg i första stycket, kursiverat nedan
Förtroendevald som valts till deltidsengagerad förtroendevald eller gruppledare har rätt till
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat. Deltidsarvoden och gruppledararvoden
fastställs årligen i mål- och budgetärendet. Uppdrag som deltidsengagerad förtroendevald eller
gruppledare upphör om den förtroendevalde inte längre representerar det parti som angavs för personen när
kommunfullmäktige valde personen till uppdraget. I och med detta upphör arvoderingen.
Bestämmelserna gäller från och med den 1 juli 2016. Bestämmelsen i § 8 har inte retroaktiv
verkan.

Ärende
I ärendet föreslås att ordföranden i socialnämnden eller annan ledamot som nämnden har
utsett, ska få timarvode för tid när de fattar beslut i ärenden om omedelbara
omhändertaganden eller placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Kommunstyrelsen föreslår också att en
förtroendevald som också har uppdrag som gruppledare eller deltidsengagerad
förtroendevald, automatiskt ska fråntas sådant uppdrag, om personen lämnar eller utesluts
ur det parti om personen representerade när den valdes till uppdraget. I och med de avbryts
också arvoderingen.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 87
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2016
Reglemente för förtroendevalda

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 87
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg i reglementet för förtroendevalda.
§ 2, ny punkt 11, kursiverat nedan
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad anges i det här reglementet.
Ersättning utgår för
(…)
11. beslutsfattande enligt 6 § och 11 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och 13 § lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (timarvodering).
§ 8, tillägg i första stycket, kursiverat nedan
Förtroendevald som valts till deltidsengagerad förtroendevald eller gruppledare har rätt till
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat. Deltidsarvoden och gruppledararvoden
fastställs årligen i mål- och budgetärendet. Uppdrag som deltidsengagerad förtroendevald eller
gruppledare upphör om den förtroendevalde inte längre representerar det parti som angavs för personen när
kommunfullmäktige valde personen till uppdraget. I och med detta upphör arvoderingen.
Bestämmelserna gäller från och med den 1 juli 2016. Bestämmelsen i § 8 har inte retroaktiv
verkan.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 191

Dnr KFKS 2016/392

Nytt reglemente för mål och resultatstyrning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslaget nytt reglemente för mål
och resultatstyrning.

Ärende
Inom ramen för arbetet med att utveckla kommunens mål- och resultatstyrning beslutade
kommunfullmäktige om nya kommunövergripande mål i ärendet om mål och budget för
2016-2018. För att de övergripande målen ska få en god styreffekt och för att ytterligare
stärka kommunens mål- och resultatstyrning föreslås i detta ärende justeringar i
kommunens reglemente för mål- och resultatstyrning. De större förändringar som
kommunstyrelsen föreslår är:







Den av kommunfullmäktige fastställda ambitionen läggs till som en del av den
grund som utgör styrningen i Nacka kommun och som ska vara nämndernas
utgångspunkt.
Kommunfullmäktige ska fastställa nämndens fokus inom de övergripande målen.
Tidigare fastställde kommunfullmäktige strategiska mål.
Kommunfullmäktige ska fastställa resultatindikatorer med årsmål. Tidigare
beslutade nämnden om nyckeltal men dessa fastställdes inte av
kommunfullmäktige.
Tillägg görs i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning där tre centrala aspekter i
en växande kommuns ekonomi lyfts fram, i form av riktlinjer för resultatöverskott,
finansiering av investeringar och utveckling av kommunens soliditet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 88
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 maj 2016
Reglemente för mål- och resultatstyrning

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 88
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslaget nytt reglemente för mål
och resultatstyrning.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar
Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Vi Socialdemokrater vill se Nackas grundläggande värdering enligt "Förtroende och
respekt för medmänniskors kunskap och egen förmåga- och deras vilja att ta ansvar. Och
vår gemensamma vilja till att inkludera och skapa framgång och livskvalitet för alla". Detta
och skillnaden med majoritetens värderingsbas finns närmare förklarat i vår budget- och
målmotion. Dock avser detta beslut arbetsmodellen för hur kommunfullmäktige ska arbeta
med nämndernas fokus, indikatorsnivåer och målsättning. Den arbetsmodell som föreslås
ger bättre beslutsflöden. Det innebär också att nämnderna blir mer fokuserade på att
genomföra och hitta bästa möjliga genomförandet av sina uppdrag.
När det gäller en del verksamhetsområden exempelvis utbildningsfrågorna är det klart
bekymmersamt att moderatmajoriteten är så fullständigt ointresserade av att följa upp
kvaliteten för så många Nackabor. Vi socialdemokrater tycker om fristående skolor och
tycker att de är viktiga för att få ökad pedagogisk inslag. Därför är det viktigt att de som
väljer dessa skolor inte står kommunens stöd, kravställande på skolorna och uppföljning.
Nyligen kunde vi se resultatet av denna bristande uppföljning. Liberala Expressens
ledarsida skrev om detta "… utbrett bruk av glädjebetyg hos gymnasiefriskolorna. Först
rättas de nationella proven extra snällt. Därefter sätts högre betyg än vad provresultaten
motiverat." Detta är ett kommunfinansierat bedrägeri av elever och föräldrar. Vi ser
framemot att även via kommunfullmäktige följa upp så att alla Nackas skolor levererar
kunskapskvalitet oavsett vem som råkar vara ägare.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192

Dnr KFKS 2016/329

Strategi mot våldsbejakande extremism och extremt
våld
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen strategi mot
våldsbejakande extremism och extremt våld.
Kommunstyrelsens noterar brottsförebyggande rådets förslag att i arbetet med budget för
2017 avsätta 200 tkr för en förstärkning av samordningsuppdraget inom
säkerhetsfunktionen för arbetet mot våldsbejakande extremism och extremt våld.

Ärende
Frågan om hur samhället ska möta och arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism
och extremt våld är högst aktuell. Från flera håll, och inte minst från den nationella
samordnaren i frågan, pekas på vikten av att kommunerna har ett styrdokument vad gäller
arbetet. Utgångspunkten i strategin är att arbetet mot våldsbejakande extremism måste
bygga på forskningsrön, beprövad erfarenhet och aktuella problembilder. Det
förebyggande arbetet ska ske inom befintliga strukturer där enheter inom kommunen,
andra myndigheter och civilsamhället finns med. Att tillse att kunskap och kompetens finns
är en annan viktig förutsättning för det förebyggande arbetet. Vidare krävs att arbetet
samordnas och ansvarig nämnd för detta är kommunstyrelsen. Denna samordning kan ske
inom säkerhetsfunktionen. En utökning av budgeten med 200 tkr föreslås för att öka
kraften i arbetet. Resultat av arbetet mot våldsbejakande extremism och extremt våld ska
följas upp och utvärderas. Resultat ska redovisas årligen till kommunstyrelsen.
Brottsförebyggande rådet har ställt sig bakom den föreslagna strategin och föreslagit att
beakta frågan om utökad budget i arbetet med mål och budget för 2017.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 94
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2016
Förslag till strategi

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 94
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen strategi mot
våldsbejakande extremism och extremt våld.
Kommunstyrelsens noterar brottsförebyggande rådets förslag att i arbetet med budget för
2017 avsätta 200 tkr för en förstärkning av samordningsuppdraget inom
säkerhetsfunktionen för arbetet mot våldsbejakande extremism och extremt våld.

Yrkanden
Tobias Nässén (M) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP) och Helena
Westerling (S), bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Tobias Nässéns yrkande.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Dnr KFKS 2015/750-271

Kommunal bostadsförmedling i Nacka
Motion den 16 november 2015 av Rolf Wasteson (V), Camilla Carlberg (V) och Birgit
Hansson (V)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen.

Ärende
Motionärerna lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 november 2015 en
motion med förslag om att kommunen bildar en kommunal bostadsförmedling.
Kommunen ska möjliggöra bostäder för alla, vilket betyder att det ska finnas en mångfald
av bostadstyper och bostäder för sociala ändamål. Det betyder dock inte att kommunen ska
hantera uthyrningen eller förmedlingen av bostäderna. Det finns andra aktörer som är
bättre lämpade för det. Att bilda en kommunal bostadsförmedling förutsätter dessutom en
ekonomisk omprioritering som kommunstyrelsen inte kan se står i rimlig proportion till
nyttan för kommunen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 95
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2016
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 95
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen.

Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Rolf Wasteson (V) yrkade bifall till förslaget i motionen
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Dnr KFKS 2016/77

Utredande av förutsättningar för båtpendling
Motion den 1 februari av Christina Ståldal, Mikael Carlsson, Efson Goitom, Bosse Ståldal
(NL)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att kommunen driver på för ökad båtpendling till och från
Nacka, att dialog om detta pågår med landstinget och privata aktörer samt noterar att det är
landstinget som är ansvarig för kollektivtrafiken även till sjöss. Motionen föranleder ingen
ytterligare åtgärd.

Ärende
Motionärerna föreslår att kommunen i samverkan med berörda intressenter tar initiativ till
att utreda förutsättningar för en daglig båtpendling från Boo och övriga Nacka in mot
Stockholm under hela året. Utredningen ska analysera tänkbara platser liksom belysa
tänkbara ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av en utökad båtpendling.
Landstingets trafikförvaltnings pågående pendlarbåtsförsök samt forsknings- och
utvecklingsprojekt med en elbåt på linje 80 som drivs av 100 % förnybar energi ses som ett
viktigt led i att följa upp tidseffektivisering och miljöbesparingar. Det finns möjlighet för
landstingets trafikförvaltning att driva liknande försök för fler platser, men ett sådant
projekt bör inte drivas främst av Nacka kommun i närtid. Däremot ska tillämpliga
slutsatser från trafikförvaltningens pågående projekt användas för att planera för ett
växande Nacka. Kommunstyrelsen instämmer i grunderna för natur- och trafiknämndens
förslag till kommunfullmäktige att avslå förslagen i motionen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 99
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 maj 2016
Natur- och trafiknämndens beslut den 21 april 2016, § 90
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 99
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att kommunen driver på för ökad båtpendling till och från
Nacka, att dialog om detta pågår med landstinget och privata aktörer samt noterar att det är
landstinget som är ansvarig för kollektivtrafiken även till sjöss. Motionen föranleder ingen
ytterligare åtgärd.
Beslut i natur- och trafiknämnden den 21 april 2016 § 90
Natur och trafiknämnden föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen
”Utredande av förutsättningar för båtpendling” daterad 2016-02-01 med motiveringen att
utredningar om kollektivtrafikens förutsättningar bör drivas av landstingets
trafikförvaltning, att dialog om ett fördjupat samarbete i frågan redan pågår med
landstinget, samt att liknande försök som kan visa på ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser av båtpendling redan är sjösatta.

Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Christina Ståldal (NL) yrkade bifall till förslaget i motionen.

Beslutsgång
Med avslag på Christina Ståldals yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar
Hans Peters (C) lät anteckna följande för Centerpartiets kommunstyresgrupp.
”Centerpartiet har i Stockholms läns landsting under lång tid drivit frågan om fler
pendelbåtlinjer i Stockholmsregionen. Efter många års hårt arbete är Sjövägen mellan
Nacka, Lidingö och Stockholm permanentad. Vi kan också konstatera att tack vare
Centerpartiet har vi fått en pendelbåtlinje från Ekerö in till Stockholm samt en linje över
Riddarfjärden som binder ihop söder och norr mälarstrand. Centerpartiet har också varit
den drivande kraften bakom Nordsydliga-linjen som binder ihop Stockholms skärgård från
norr till söder. Det råder således ingen tvekan om Centerpartiets positiva inställning till
pendelbåttrafik.
Genom vårt långvariga arbete med pendelbåtsfrågorna vet vi att det är i landstinget som
det stora arbetet måste ske. Det är landstinget som har ansvaret för kollektivtrafiken i
stockholmsregionen. Kommunen hjälper till med nödvändig infrastruktur i form av
busshållplatser och i båttrafikens fall kajer som båtarna kan angöra.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Centerpartiet anser att båtpendling har stora möjligheter att slå sig in som ett attraktivt
alternativ till bussar. Teknikutvecklingen går snabbt framåt, redan nu finns hybridbåtar som
drivs med 100 % förnyelsebart bränsle och som orsakar minimalt med svall. Pendelbåtar
har betydligt högre passagerarkapacitet per enhet än vad exempelvis buss har och genom
att ge dispens för pendelbåtarna att köra över hastighetsbestämmelserna kan båtarna bli ett
attraktivt och reellt komplement till busstrafik.
Centerpartiet i Nacka ser positivt på utökad pendelbåttrafik och anser att Nacka ska göra
vad Nacka kan för att underlätta landstingets utbyggnad av båttrafiken. Nu när
ombyggnaden av Slussen är i full gång kan pendelbåtar vara ett smart och effektivt sätt att
avlasta bussterminalen. Det är något Centerpartiet tänker fortsätta driva i landstinget.”
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyresgrupp.
”Båtpendling är ett klimatsmart och trevligt sätt att resa på så det är en angelägen motion
men, nya båtpendlingslinjer är någonting som utreds och beslutas av landstinget. Dock kan
och bör kommunen hela tiden lobba för och uppmärksamma landstinget på våra behov.
Behovet av nya båtförbindelser blir solklart när man ser Nacka/Stockholm från luften.
Miljöpartiet anser att nya båtlinjer skulle komplettera landförbindelserna på ett väldigt bra
sätt. Det enda som behövs är viljan att satsa och Miljöpartiet är det parti i landstinget som
vill lägga mest resurser på Båtförbindelser och bygga ut ett nätverk av dagliga båtlinjer för
pendlare.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Dnr KFKS 2016/180

Tågstation i Finntorp
Motion den 14 mars 2016 av Erik Svanfeldt m.fl. (S)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslag 1 i motionen om ny tågstation vid Finntorp och noterar
följande.
Landstinget väntas fatta beslut om Nacka station under 2016. Om Nacka station tas bort
och om landstinget i sitt utredningsarbete för framtidens kollektivtrafik kommer fram till
att en tågstation i Finntorp är en bra lösning, kommer kommunen att samverka med
landstinget kring detta inom ramen för planeringen av området.
Kommunfullmäktige noterar även att planeringen för upphöjningen av Saltsjöbanan pågår
och innefattar en bro med dubbelspår i enlighet med förslag 2 i motionen.
Motionen anses därmed färdigbehandlad.

Ärendet
Motionärerna föreslår i en motion att höjningen av Saltsjöbanan vid Nacka station byggs
med dubbelspår i hela sin längd samt att kommunen, om Stockholms läns landsting fattar
beslut om att ta bort Nacka station, ska verka för en ny station i Finntorp istället.
Om Nacka station tas bort och om landstinget i sitt utredningsarbete för framtidens
kollektivtrafik kommer fram till att en tågstation i Finntorp är en bra lösning, kommer
kommunen att samverka med landstinget kring detta inom ramen för planeringen av
området.
Planeringen för upphöjningen av Saltsjöbanan pågår och innefattar en bro med dubbelspår
i enlighet med förslag 2 i motionen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 maj 2016 § 73
Enheten för strategisk stadsutvecklings tjänsteskrivelse den 20 april 2016
Motion

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 maj 2016 § 73
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslag 1 i motionen om ny tågstation vid Finntorp och noterar
följande.
Landstinget väntas fatta beslut om Nacka station under 2016. Om Nacka station tas bort
och om landstinget i sitt utredningsarbete för framtidens kollektivtrafik kommer fram till
att en tågstation i Finntorp är en bra lösning, kommer kommunen att samverka med
landstinget kring detta inom ramen för planeringen av området.
Kommunfullmäktige noterar även att planeringen för upphöjningen av Saltsjöbanan pågår
och innefattar en bro med dubbelspår i enlighet med förslag 2 i motionen.
Motionen anses därmed färdigbehandlad.

Yrkanden
Helena Westerling (S) yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson (V) och Christina
Ståldal (NL), bifall till förslagen i motionen.
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Helena Westerlings yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Om Saltsjöbanans sträckning förbi Kyrkviken byggs om så att både tåg och bussar kan
samsas på banvallen går det att ta bort Järlaledens sträckning förbi Kyrkviken. Detta
öppnar för att skapa en naturskön stadspark vid Kyrkviken, där dagvattnet från hela
Planiaområdet på ett naturligt sätt kan renas på sin väg ner mot Järlasjön. Kyrkviksparken
med sitt mikroklimat och perfekta söderläge skulle generera enorma värden, både sociala,
ekologiska och ekonomiska. Utöver en stadspark skulle borttagandet av Järlaleden också
möjliggöra byggandet av fler bostäder. Eftersom en tågstation vid Finntorp skulle försvåra
skapandet av Kyrkviksparken enligt en tidigare inlämnad motion från Miljöpartiet, stöder vi
inte denna motion från Socialdemokraterna.”

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Helena Westerling lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Det är bra att det pågår ett planeringsarbete om upphöjning av Saltsjöbanan och med det
även ett dubbelspår. Däremot anser vi att Nacka kommun ska verka för att det i
utredningsarbetet finns med förslag på en station i höjd med Finntorp då den nuvarande
Nacka station med största sannolikhet försvinner. Inte passivt avvakta landstingets eget
ställningstagande.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Dnr KFKS 2016/187

Grön placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser
Motion den 14 mars 2016 av Sidney Holm (MP)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om att ta fram en
placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, då inga
placeringar av pensionsmedel för närvarande görs.

Ärende
Motionären föreslår i en motion att en pensionspolicy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser ska tas fram med etiska riktlinjer för hållbara och ansvarsfulla
placeringar.
I dagsläget placerar inte kommunen pensionsmedel, därmed saknas behov av riktlinjer
kring detta. Skulle det i framtiden bli aktuellt med placering av pensionsmedel så bör det i
reglemente för medelsförvaltning framgå riktlinjer kring sådan placering.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 96
Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 13 maj 2016
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 96
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen om att ta fram en
placeringspolicy för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, då inga
placeringar av pensionsmedel för närvarande görs.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Det finns ett avsnitt i kommunallagen som reglerar att fullmäktige i kommuner ska
meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser.
Nacka kommun är en stor arbetsgivare med över fyra tusen anställda och borde självklart
ha avsatt åtminstone en del pengar för pensionsförpliktelser för våra medarbetare.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Dnr KFKS 2016/188

Hållbara investeringar via gröna obligationer
Motion den 14 mars 2016 av Sidney Holm (MP)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att när ett framtida lånebehov
uppstår som aktualiserar ett nytt obligationsprogram, bör gröna obligationer värderas som
ett alternativ. Motionen anses därmed bifallen.

Ärende
Motionären föreslår att kommunen diversifierar sin emittering av obligationer genom att
finansiera alla klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar genom emittering av s k
gröna obligationer.
I majoritetspartiernas politiska plattform för mandatperioden finns en viljeinriktning om att
pröva så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer kommer att värderas som ett
alternativ i samband med framtida lånebehov.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 97
Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 13 maj 2016
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 97
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att när ett framtida lånebehov
uppstår som aktualiserar ett nytt obligationsprogram, bör gröna obligationer värderas som
ett alternativ. Motionen anses därmed bifallen.

Yrkanden
Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau (M), bifall till
arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Sidney Holms yrkande.

Protokollsanteckningar
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Emittering av gröna obligationer är bra för att öka medvetenheten om klimatrelaterade
utmaningar och lösningar, samtidigt som det underlättar för investerare att hitta gröna och
hållbara placeringsprojekt. Miljöpartiet vill ge den styrande Alliansen en eloge för att de
konstruktivt tar till sig förslaget, vill bifalla motionen och använda gröna obligationer när
ett framtida lånebehov uppstår. Det finns dock redan idag ett behov av pengar till gröna
investeringar. Miljöpartiet vill att alla gröna investeringar som är rent ekonomiskt
lönsamma ska genomföras skyndsamt och inte skjutas på framtiden. Att inte genomföra
rent ekonomiskt lönsamma gröna investeringar samtidigt som det finns villigt kapital att
tillgå, är både ekonomisk och ekologisk misshushållning.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198

Dnr 2016/94-456

Nära och tillgängliga återvinningsstationer
Motion den 19 januari 2016 av Rolf Wasteson m.fl.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige avslår yrkandet om att återvinningsstationer byggs så att alla
på sikt, senast vid utgången av 2019, ska ha en i bostadens närhet på max 5
minuters gångavstånd. Det är inte möjligt av flera orsaker, bland annat kostnader
för detaljplaneändringar.
2. Kommunfullmäktige bifaller yrkandet om att återvinningsstationer som byggs ska
placeras så att de enkelt nås till fots och inte förutsätter att man åker bil.
3. Kommunfullmäktige noterar att natur- och trafiknämnden ska utreda ett eventuellt
införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar
med mera.
4. Motionen är därmed färdigbehandlad.

Ärende
Motionärerna föreslår att det fram till år 2019 ska byggas återvinningsstationer så att
medborgare har max 5 minuters gångavstånd till närmaste station. Av flera orsaker, främst
av kostnader för detaljplaneändringar, finns det inte möjlighet att bifalla förslaget och
kommunstyrelsen rekommenderar istället att en utredning görs gällande införande av så
kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar mm. Motionärerna yrkar
även att stationerna ska placeras så att de är enkelt att nå till fots och inte förutsätter att
man åker bil. Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige bifaller det yrkandet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 98
Natur- och trafiknämnden den 22 mars 2016 § 57
VA- och avfallsenhetens tjänsteskrivelse den 26 februari 2016
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 98
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Kommunfullmäktige avslår yrkandet om att återvinningsstationer byggs så att alla
på sikt, senast vid utgången av 2019, ska ha en i bostadens närhet på max 5
minuters gångavstånd. Det är inte möjligt av flera orsaker, bland annat kostnader
för detaljplaneändringar.
2. Kommunfullmäktige bifaller yrkandet om att återvinningsstationer som byggs ska
placeras så att de enkelt nås till fots och inte förutsätter att man åker bil.
3. Kommunfullmäktige noterar att natur- och trafiknämnden ska utreda ett eventuellt
införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar
med mera.
4. Motionen är därmed färdigbehandlad.
Beslut i natur- och trafiknämnden den 22 mars 2016 § 57
Natur- och trafiknämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige avslår yrkandet om att återvinningsstationer byggs så att alla
på sikt, senast vid utgången av 2019, ska ha en i bostadens närhet på max 5
minuters gångavstånd. Det är inte möjligt av flera orsaker, bland annat kostnader
för detaljplaneändringar.
2. Kommunfullmäktige bifaller yrkandet om att återvinningsstationer som byggs ska
placeras så att de enkelt nås till fots och inte förutsätter att man åker bil.
3. Kommunfullmäktige noterar att natur- och trafiknämnden ska utreda ett eventuellt
införande av så kallade flerfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar
med mera.
4. Motionen är därmed färdigbehandlad.

Yrkanden
Rolf Wasteson (V) yrkade bifall till motionens förslag punkt 1 och arbetsutskottets förslag
punkt 2 och 3.
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.
-----
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§ 199

Dnr KFKS 2015/173-040

Tertialbokslut 1-2016 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 1 för 2016.

Ärende
Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och uppsikt över kommunens samlade
verksamhet. Kommunstyrelsen har som egen nämnd ansvar för arbetsgivarfrågor,
näringslivspolitik, fastighetsfrågor och markpolitik, god livsmiljö, långsiktig hållbar
utveckling och frågor som rör trygghet och säkerhet.
Det ekonomiska resultat som samlas under rubriken ”Kommunstyrelsen”, omfattar
förutom kommunstyrelsen även kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, stödenheter,
brandförsvaret, myndighets- och huvudmannaenheter, och den kommunala produktionen
av välfärdstjänster.
Det ekonomiska resultatet för årets fyra första månader är 24 miljoner bättre än budget.
Prognosen för helåret är cirka 20 miljoner bättre än budget. Största förklaringarna till den
förbättrade prognosen är högre resultat för lokalenheten och att lägre konsumentprisindex
ger lägre uppräkning av kommunens åtagande i tunnelbaneavtalet.
Årets mätning av kundnöjdhet inom Välfärd skola visar att en hög andel elever och
föräldrar är nöjda med skolan. Några andra mätningar av verksamhetsresultat har inte skett
under årets första fyra månader.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 83
Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 10 maj 2016

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 83
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen fastställer tertialbokslut 1 för 2016.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 200

Dnr KFKS 2016/167-268

Markanvisning genom anbudstävling i Älta centrum, del
av etapp A
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen genomför markanvisning genom anbudstävling i huvudsak
enligt redovisat underlag för del av fastigheterna Älta 10:1 och Älta 69:1 i Älta
centrum.
2. Kommunstyrelsen tillämpar modellen för grönytefaktor enligt dokumentet
Grönytefaktor - Nacka stad för kvartersmark i markanvisningsområdet med en
grönytefaktor på 0,5. Användandet av grönytefaktor i markanvisningsområdet
förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om Grönytefaktor - Nacka stad.

Ärendet
Den kommunala marken inom stadsbyggnadsprojektet Delplan 1, Älta C, etapp A och B
överlåts genom en markanvisningstävling. Markanvisningsområdet utgörs av den
kommunala marken inom etapp A där de berörda fastigheterna är Älta 10:1 och Älta 69:1.
Markanvisningsområdet är uppdelat i tre anbudsområden. Anbudsområdena innehåller
totalt cirka 190 lägenheter med fri upplåtelseform samt en förskola med sex avdelningar
och förslagsvis en bemannad mini-ÅVC (återvinningscentral). I anbudsområde 1 och 2
ingår lokaler för kommersiell verksamhet i olika omfattning. Utvärdering av anbud kommer
att ske enbart på pris (förutsatt att byggherren uppfyller kommunens fastställda krav och
förutsättningar beskrivna i anbudsinbjudan). Ett viktigt syfte med markanvisningen är att
erhålla marknadsvärdet för marken i Älta centrum samt för att förbättra projektkalkylen där
omfattande kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar uppkommer. Detta för att i
senare skeden i genomförandet av detaljplaneprogrammet vid behov kunna direktanvisa
kommunal mark till exploatörer. Marknadsvärdet kommer i detta fall att förutom fastigheternas läge, även bero på de krav kommunen ställer i samband med anbudstävlingen.
De principer som gäller för markanvisningstävlingen är framtagna i enlighet med ”Program
för markanvändning, med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal” samt
övriga styrdokument angivna i anbudsinbjudan.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 83
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016
Anbudsinbjudan
Anbudmall + övriga bilagor
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 83
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen genomför markanvisning genom anbudstävling i huvudsak
enligt redovisat underlag för del av fastigheterna Älta 10:1 och Älta 69:1 i Älta
centrum.
2. Kommunstyrelsen tillämpar modellen för grönytefaktor enligt dokumentet
Grönytefaktor - Nacka stad för kvartersmark i markanvisningsområdet med en
grönytefaktor på 0,5. Användandet av grönytefaktor i markanvisningsområdet
förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om Grönytefaktor - Nacka stad.

Yrkanden
Helena Westerling (S) yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson (V), att
 ärendet antas med kravet att 50% av nybyggnationen ska vara hyresrätter med
tomträtter.
 ärendet antas med kravet att 25% av nybyggnationen ska vara klimatsmarta
och/eller passivhus.
I yrkandet att 50% av nybyggnationen ska vara hyresrätter instämde Sidney Holm (MP) och
Christina Ståldal (NL).
Jan-Eric Jansson (KD) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau (M), bifall till
stadsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Helena Westerlings yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med JanEric Janssons yrkande.

Reservationer
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Vänsterpartiet har redan tidigare, t ex i samband med att ramavtalet kring utbyggnad av
Älta centrum slöts, invänt både mot andelen hyresbostäder och hur marken för
hyresbostäder prissätts vid försäljning. I detta ärende så återkommer båda frågorna. På den
mark som nu avses utlysas för markanvisning så vill vi att minst hälften av bostäderna
upplåts med hyresrätt. Därmed måste också marken upplåtas på villkor som är så goda att
hyresbostäderna kan byggas med rimliga hyror. Lägsta inflyttningshyra är f.ö. vad
Vänsterpartiet vill ska vara utslagsgivande urvalskriterium vid markanvisningen.”
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Protokollsanteckningar
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Vi yrkade under ärendet bifall till Socialdemokraternas förslag om att 50 % av de byggda
lägenheterna ska vara hyresrätter. Dock är inte bara fler hyresrätter lösningen på alla
bostadsmarknadens problem. Många nyproducerade lägenheter har en alltför hög hyresnivå
som gör det svårt för stora grupper att ta sig in på bostadsmarknaden.
Alla politiska partier i Nacka är överens om, är att det råder brist på billiga hyresrätter. Vill
vi på fullt allvar skapa bostäder för alla måste vi politiker agera, ta ansvaret för det den fria
marknaden inte klarar av. Bostadsbidrag i all ära, men dessa bygger inga bostäder. Utan
politisk inblandning riskerar även nya Älta att bli ett väldigt segregerat lokalsamhälle. För
att spränga in en del billigare lägenheter i bostadsbeståndet vill Miljöpartiet att kommunen
använder sig av förslaget i vår tidigare inlämnade motion om bostäder till överkomligt
pris.”
Helena Westerling lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Socialdemokraterna anser inte att enbart högsta möjliga pris alltid ska vara avgörande vid
markanvisningstävlingar. Särskilt i det här fallet hade vi gärna sett man lagt in att
åtminstone 25 % av byggnationen görs klimatsmart vilket också var vad vi i ett yrkande för
hela planprogrammet önskade. Det måste få vara andra värden som styr hur vi vill bygga
Nacka, inte bara pengar. Dessutom anser vi att det vid denna markanvisning även skulle
finnas med hyresrätter så att vi hela tiden får en blandning av upplåtelseformerna i det som
byggs. Nacka behöver definitivt fler hyresrätter!”
-----
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§ 201

Dnr KFKS 2016/355

Markanvisning genom anbudstävling i del av etapp 1b i
programmet för centrala Nacka, Nya gatan,
stadsbyggnadsprojekt 9237
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra markanvisning genom anbudstävling i
huvudsak enligt redovisat underlag för del av fastigheten Sicklaön 134:1 i centrala
Nacka.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utvärdering av gestaltningsförslagen ska ske utifrån
varierad arkitektur, att fasaderna ges ett stadsmässigt uttryck och att
sockelvåningarna utformas med hög omsorg.

Ärendet
Som en andra etapp av genomförandet av antaget detaljplaneprogram för centrala Nacka
upplåts del av fastigheten Sicklaön 134:1, som ingår i stadsbyggnadsprojektet Nya gatan,
med tomträtt genom en markanvisningstävling. Anbudsområdet består av cirka 110
lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. Vid bedömningen av anbudsgivare viktas
anbudsgivares gestaltningsförslag till 50 procent och offererad avgäldsnivå till 50 procent.
Bedömningen av anbudens gestaltningsförslag ska ta avstamp i stadsbyggnadsstrategin
Fundamenta. Ambitionen är en varierad arkitektur, där fasaden har ett stadsmässigt uttryck.
Sockelvåningar ska bidra till gatans stadsliv och gestaltas med hög omsorg, stor
detaljrikedom och med gedigna material.
Anbudet innehållande högst avgäld föreslås få maximal poäng för avgäldsnivå. Resterande
anbud ska då poängsättas utifrån förhållandet mellan offererad avgäld och högst offererad
avgäld. Övriga förutsättningar för markanvisning relaterade till funktion och genomförande
anges som skallkrav i inbjudan samt dess bilagor.
En gemensam grönytefaktor för Nacka stad är under framtagande. I denna
markanvisningstävling har villkor specificerats avseende respektive kategori för
ekosystemtjänster på kvartersmark i Nacka stad (Gröna värden). Om en grönytefaktor för
Nacka stad beslutas under framtida detaljplaneskede, kan anbudsvinnaren välja att använda
denna istället för de specificerade villkoren, i likhet med markanvisningen av Nya gatan
etapp 1.
De principer som gäller för markanvisningstävlingen är framtagna i enlighet med ”Program
för markanvändning, med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal” samt
övriga styrdokument angivna i anbudsinbjudan.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 84
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016
Anbudsinbjudan
Anbudmall
Bilagor

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 84
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
1. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra markanvisning genom anbudstävling i
huvudsak enligt redovisat underlag för del av fastigheten Sicklaön 134:1 i centrala
Nacka.
2. Kommunstyrelsen beslutar att utvärdering av gestaltningsförslagen ska ske utifrån
varierad arkitektur, att fasaderna ges ett stadsmässigt uttryck och att
sockelvåningarna utformas med hög omsorg.

Yrkanden
Jan-Eric Jansson (KD) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau (M), bifall till
stadsutvecklingsutskottets förslag.
Rolf Wasteson (V) yrkade att urvalskriteriet ska vara ”lägsta inflyttningshyra” istället för
”offererad avgäldsnivå".
Sidney Holm (MP) yrkade att parkeringsnormen i utgångsläget ska vara 0,5 p-platser per
lägenhet.
Hans Peters (C) yrkade följande tillägg till arbetsutskottets förslag.
”Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslås besluta att anbudsinbjudan
kompletteras med skrivningen ”Nacka kommun ser gärna anbud som innehåller förslag på
både klassisk och modern arkitektur”.”

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade avslå Rolf Wastesons yrkande.
Kommunstyrelsen beslutade avslå Sidney Holms yrkande.
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Kommunstyrelsen beslutade avslå Hans Peters tilläggsyrkande.
I övrigt beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Jan-Eric Janssons yrkande.

Reservationer
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Det är bra att det aktuella området ska bebyggas med hyresbostäder. Dock är det helt fel
tänkt att upplåta marken till högstbjudande. Det är svårt att bygga billiga hyresbostäder då
så många förutsättningar saknas. Men det skulle ändå gå att uppnå hyresbostäder med
rimliga hyror om kommunen istället upplät marken med tomträtt till låg avgäld om man
istället satte lägsta inflyttningshyra som avgörande urvalskriterium. Nacka är en av landets
allra mest segregerade kommuner, något som är helt nödvändigt att på alla sätt arbeta för
att komma bort ifrån. Men den styrande alliansmajoriteten i Nacka vill bara ha
höginkomsttagare i Nacka, på det sättet tror man sig kunna fortsatt bygga in sin majoritet. I
längden är detta något mycket farligt med risk för att splittringen leder till att samhället
krackelerar.”
Sidney Holm reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp och
ingav följande.
”Miljöpartiet anser att kommunen kräver för många parkeringsplatser. I det aktuella
projektet måste alla p-platser sprängas ner under kvartersmark vilket fördyrar
produktionen, höjer hyresnivån, ger en sämre stadsmiljö och försvårar möjligheterna att nå
både de globala och de lokala miljömålen. Enligt handlingarna kan P-talet reduceras om
exploatören redovisar åtgärder för detta under detaljplanearbetet. Det anges dock inte hur
mycket olika åtgärder sänker antalet p-platser som måste byggas. Detta kommer att tas
ställning till först under detaljplaneprocessen vilket skapar osäkerhet och kan leda till
onödiga avtalstvister.
Kvarteret som markanvisas har ett väldigt centralt läge med både busstrafik, Saltsjöbana,
tunnelbana och all tänkbar närservice inom gångavstånd. Miljöpartiet vill därför se ett mer
projektspecifikt p-tal anpassat efter det centrala läget. Vi vill också att det redan i
markanvisningstävlingen tydligt anges hur mycket olika mobilitetstjänster som t.ex.
bilpoolsmedlemskap, lastcykelpool, kvalitativa cykelparkeringar, boendeparkering på
distans eller gratis SL-kort sänker p-talet.
Miljöpartiet hade dock helst sett en lösning där kommunen själv med finansiering från
exploatörerna bygger parkeringshus ovan jord. P-hus är lättare att i framtiden bygga om till
bostäder, när självkörande bilpoolsbilar börjar ersätta den privata bilparken. Ett
parkeringsutrymme byggt i källarvåningen under ett vanligt flerfamiljshus är svårare att
omvandla till någonting vettigt.”
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§ 202

Dnr KFKS 2015/558-011

Grönytefaktor för Nacka stad
Beslut
Kommunstyrelsen antar principer och beräkningsmodell avseende gröna värden för
områden inom Nacka stad på västra Sicklaön enligt dokumentet ”Grönytefaktor – Nacka
stad”. Ambitionen är att en grönytefaktor om minst 0,6 ska uppnås på kvartersmark i
stadsbyggnadsprojekt i Nacka stad.

Ärendet
Nacka är känt för sina stora blå och gröna värden. Kommunen ligger i framkant gällande
arbete med så kallade ekosystemtjänster, det vill säga de funktioner hos ekosystemen som
på något sätt gynnar människan genom att upprätthålla och förbättra livsvillkor och
välmående. I kommunens Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och
exploateringsavtal anges att kommunen vid bebyggelse i Nacka stad ska ställa krav på
särskilda gröna värden på kvartersmark för att främja ekosystemtjänster, vilket bidrar till att
kommunens övergripande mål om ”Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka” uppfylls. För att
uppfylla detta fastställs andelstal, så kallad grönytefaktor, för att avgöra hur stor kvot av en
fastighets yta som innehåller gröna värden.
Målsättningen med grönytefaktor (GYF) för Nacka stad är således att skapa förutsättningar
för rekreation, lek och vistelse i attraktiva gröna rum, fördröjning och rening av kvarterets
dagvatten, ett rikt växt- och djurliv, renare luft och ett behagligt lokalklimat.
Dokument ”Grönytefaktor – Nacka stad” är tänkt som ett flexibelt planeringsverktyg för
byggherrar och arkitekter. Ambitionen är att verktyget ska användas i alla
stadsbyggnadsprojekt i Nacka stad. Verktyget är avsett att tillämpas på kvartersmark och
dess förankring sker i markanvisning eller exploateringsavtal. GYF ingår som en del i
detaljplaneprocessen och utgör en komplettering till rådande krav på kvartersmarkens
utformning, exempelvis krav på brandsäkerhet, tillgänglighet, dagvattenhantering, buller
eller lek.
GYF ska bidra till att skapa mångfunktionella gröna ytor på kvartersmark genom att
kombinera åtgärder för att främja ekosystemtjänster inom kategorierna sociala värden,
dagvattenhantering, biologisk mångfald, luftrening samt lokalklimat. Kategorierna sociala
värden och dagvattenhantering prioriteras högst.
I modellen utgör grönytefaktorn en kvot mellan en framräknad ”grön yta” och kvarterets
totala markyta. Grönytor som föreslås tillgodoräknas i modellen utgörs bland annat av
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växtbäddar, grönska på tak och väggar, vattenytor, genomsläppliga ytor samt träd- och
buskskikt. För bostadskvarter inom Nacka stad är ambitionen en grönytefaktor på 0,6.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 85
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 11 maj 2016
Grönytefaktor Nacka stad
Ytor och kvalitéer
Tillämpning

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 85
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen beslutar följande:
Kommunstyrelsen antar principer och beräkningsmodell avseende gröna värden för
områden inom Nacka stad på västra Sicklaön enligt dokumentet ”Grönytefaktor – Nacka
stad”. Ambitionen är att en grönytefaktor om minst 0,6 ska uppnås på kvartersmark i
stadsbyggnadsprojekt i Nacka stad.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Gunilla
Grudevall-Steen (L), Helena Westerling (S), Sidney Holm (MP), Rolf Wasteson (V) och
Jan-Eric Jansson (KD), bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

69 (86)

7 juni 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 203

Dnr KFKS 2012/640-214

Laglighetsprövning av beslut om reningsbassängen i
Kyrkviken
Yttrande till förvaltningsrätten

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Förvaltningsrätten i Stockholms mål 5462-16 i
enlighet med förslaget i bilaga 1 till exploateringsenhetens tjänsteskrivelse.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslut om en reningsbassäng i Kyrkviken har överklagats och ska
prövas av förvaltningsrätten i en laglighetsprövning. I yttrandet, som redovisar att ingen av
de grunder som ett kommunalt beslut kan upphävas på, föreligger i detta fall. Beslutet
strider inte mot lag och är formellt korrekt i alla delar. Klaganden tar upp frågor om
huruvida EU:s vattendirektiv är uppfyllt. I yttrandet tydliggörs att det är för att uppfylla det
som bassängen ska byggas och att lämpligheten i just en bassäng och dess utformning
kommer att prövas av domstol när kommunen söker om miljödom för vattenverksamhet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 87
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 16 maj 2016
Förslag till yttrande
Överklagandet
Det överklagade beslutet

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 maj 2016 § 87
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig till Förvaltningsrätten i Stockholms mål 5462-16 i
enlighet med förslaget i bilaga 1 till exploateringsenhetens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

70 (86)

7 juni 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Protokollsanteckningar
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Miljöpartiet anser inte att lösningen med en reningsbassäng i Kyrkviken är en bra lösning
ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har tidigare drivit frågan om att utreda olika landbaserade
alternativ men upplever inte att detta gjorts på ett seriöst sätt. Vi vill se en mer hållbar
lösning där man använder naturens egna ekosystemtjänster och låter vattnet renas naturligt
på sin väg ner mot Kyrkviken. I en motion från mars i år föreslog vi hur man skulle kunna
bereda plats för en naturlig rening av dagvattnet som rinner ut i Kyrkviken. Med busstrafik
på Saltsjöbanan och en vägförbindelse mellan Planiavägen och Värmdövägen, öppnas stora
möjligheter att skapa en naturskön mötesplats vid Kyrkviken. Det går då att helt ta bort
Järlaledens sträckning förbi Kyrkviken och skapa en fantastisk park, där dagvattnet från
hela Planiaområdet på ett naturligt sätt kan renas på sin väg ner mot Kyrkviken.
Kyrkviksparken med sitt mikroklimat och perfekta söderläge, skulle generera enorma
värden, både sociala, ekologiska och ekonomiska.”
-----
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§ 204

Dnr KFKS 2015/185-040

Prissättning av administrativa stödtjänster 2017
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna principerna för beräkning av administrativa
stödtjänster avseende år 2017.

Ärende
De principer som fastställdes inför budget 2014 för beräkning och fördelning av de
gemensamma administrativa stödtjänsterna kvarstår. Principerna innebär i korthet att
kostnaderna beräknas på senaste årets förbrukning, på förväntat resursutnyttjande under
kommande år eller på antal anställda. Kostnaderna ska vara fastställda före att enheterna
börjar arbetet med kommande års internbudget.
Inför arbetet med mål och budget för åren 2017-2019 och internbudgeten för 2017 är det
viktigt att kommunens verksamheter känner till kostnaderna för de administrativa
stödtjänsterna. Hur priserna beräknas ska vara känt i god tid inför nämndernas beslut om
mål och budget för nästkommande år samt när nämnder och verksamheternas ska redovisa
internbudget.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 85
Controllerenhetens tjänsteskrivelse den 17 maj 2016

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 85
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna principerna för beräkning av administrativa
stödtjänster avseende år 2017.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 205

Dnr KFKS 2016/178

SOU 2016:5; Låt fler forma framtiden
Yttrande till regeringen

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över SOU 2016:5; Låt fler forma framtiden
med följande tillägg.
Nacka kommun avstyrker förslaget om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder i
kommunerna. Rösträtten bör vara knuten till myndighetsåldern, även i kommunala val.
Utredningens argument om att frågor som är särskilt viktiga för ungdomar avgörs i
kommunerna stämmer förvisso, men argumentet är lika hållbart vad gäller riksdagen där
beslut om t ex skolplikt, betygssystem, beskattning av jobb för ungdomar och villkor för
bostadsbyggande avgörs.
Nacka kommun avstyrker förslag om ytterligare översyn av partistödet. Från och med
denna mandatperiod ska partierna redovisa hur partistödet används för
kommunfullmäktige. Man bör avvakta utfallet av hur denna förändring genomförs innan
ytterligare översyner görs.
Utredningen diskuterar möjligheten att begränsa hur länge en förtroendevald ska få inneha
ett tyngre uppdrag. Nacka kommun avstyrker detta och menar att det är upp till partierna
att nominera och väljarna att rösta på personer man har förtroende för. En begränsning av
möjligheten att kandidera till ett uppdrag innebär en oförsvarlig inskränkning av de
demokratiska fri- och rättigheterna.

Ärende
Utredningen Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5 innehåller främst förslag om ändringar i
kommunallagen. I kommunens yttrande konstateras att det finns stora möjligheter att
arbeta med delaktighet och inflytande utifrån den frihet och flexibilitet som den
kommunala självstyrelsen innebär. Invånares delaktighet och inflytande ligger inom den
politiska organisationens intresse och därför är det inte nödvändigt att kommunallagen
belastas med särskild reglering kring detta.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 89
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj 2016
Förslag till yttrande
Sammanfattning och författningsförslag, SOU 2016:5
Ordförandes signatur
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över SOU 2016:5; Låt fler forma framtiden
med följande tillägg.
Nacka kommun avstyrker förslaget om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder i
kommunerna. Rösträtten bör vara knuten till myndighetsåldern, även i kommunala val.
Utredningens argument om att frågor som är särskilt viktiga för ungdomar avgörs i
kommunerna stämmer förvisso, men argumentet är lika hållbart vad gäller riksdagen där
beslut om t ex skolplikt, betygssystem, beskattning av jobb för ungdomar och villkor för
bostadsbyggande avgörs.
Nacka kommun avstyrker förslag om ytterligare översyn av partistödet. Från och med
denna mandatperiod ska partierna redovisa hur partistödet används för
kommunfullmäktige. Man bör avvakta utfallet av hur denna förändring genomförs innan
ytterligare översyner görs.
Utredningen diskuterar möjligheten att begränsa hur länge en förtroendevald ska få inneha
ett tyngre uppdrag. Nacka kommun avstyrker detta och menar att det är upp till partierna
att nominera och väljarna att rösta på personer man har förtroende för. En begränsning av
möjligheten att kandidera till ett uppdrag innebär en oförsvarlig inskränkning av de
demokratiska fri- och rättigheterna.

Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), bifall till arbetsutskottets
förslag.
Maria Raner (S) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL), Rolf Wasteson (V)
och Sidney Holm (MP), att kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande med följande
ändringar:
Följande stryks.
”En väsentlig del av Nackas inflytandearbete sker genom kundvalet, som ger invånare ett
reellt inflytande över sina välfärdstjänster. Nacka arbetar också aktivt med att utveckla ett
mer kundcentrerat arbetssätt. På så sätt skapas förutsättningar för invånarnas inflytande
över hur kommunen utformar sin service och sina tjänster.”
Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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Följande läggs till.
”Nacka kommun tillstyrker förslaget att lagstifta om att revisionen i kommun och landsting
ska ledas av oppositionen. Det är ett bra sätt att skapa hållbar demokrati och ökad
transparens. Nacka kommun är också positiv till förslag om ökad elektronisk förvaltning
och digitala samråd när det gäller remissärenden. Det är ett bra sätt att hålla demokratin
vital och öka tillgängligheten för offentliga processer.”
Sidney Holm (MP) yrkade att förslaget om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder i
kommunerna ska ingå i kommunens yttrande.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen avslog Maria Raners ändringsyrkanden.
Kommunstyrelsen avslog Sidney Holms yrkande.
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Reservationer
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och lät anteckna följande.
”Vänsterpartiet instämmer till fullo i det förslag till beslut som Socialdemokraterna lade. Vi
är ju sedan systemet infördes mycket kritiska mot kundvalssystemet. När så den
moderatledda majoriteten hävdar att en väsentlig del av inflytandearbetet sker genom
kundvalet, framgår det klart majoritetens syn på vad inflytande och demokrati är – något
man kan köpa som kund.
Kravet att revisionen inom kommun och landsting ska ledas av oppositionen är ett krav
som Vänsterpartiet och ställt tidigare. Att som i Nacka låta en majoritetsledd revision
granska majoriteten är uppseendeväckan och stötande.”
Maria Raner reserverade sig mot beslutet för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
-----
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§ 206

Dnr KFKS 2016/382

Rapport utifrån länets folkhälsoenkät - fokus Nacka
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärende
Människors hälsa och välbefinnande är en del av den sociala hållbarheten. Rapporten
”Länets folkhälsoenkät – fokus Nacka” visar att den förväntade livslängden ökar i Nacka.
Det finns påtagliga variationer inom länet som har samband med skillnader i välstånd och
utbildningsnivå. I Nacka finns det stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika områden. I
områden med stor andel personer med kortare utbildning rapporteras sämre hälsa.
Nacka har utifrån folkhälsoenkäten fyra hälsoutmaningar;
 stärka hälsan i utsatta grupper
 minska psykisk ohälsa
 minska användandet av droger
 minska våld i nära relationer

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 90
Sociala kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse den 16 maj 2016
Rapport ”Länets folkhälsoenkät - fokus Nacka”
Statistik länets folkhälsoenkät – fokus Nacka

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 90
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur
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Protokollsanteckningar
Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Människans frigörelse är Socialdemokratins mål. Hälsa och välbefinnande är en viktig del
av att skapa livskvalitet och kunna nå framgång i sitt liv. Nackas utmaningar enligt enkäten
är viktiga att ta tag i. Ur underlaget går att utläsa att hälsa är en klassfråga som skapar
segregation. I spåren av den ekonomiska moras som landstingsmoderaterna utsätter vår
region för, och de ideologiska skygglapparna ökar ojämlikheten inom vården och
segregationen ökar. Psykisk ohälsa är ett växande problem och kan relateras till
psykosociala arbetsmiljön. Ökade sjukfrånvaron i Nacka och även våra samtal med fackliga
organisationerna visar på en tendens där det finns anledning att känna oro. Kommunen har
ett arbetsgivaransvar, viktigt att ta det. Det kan ske på olika sätt, tex att anställa fler för en
mer balanserad arbetsbelastning eller ett mer attraktivt löneläge. Därför hade vi
socialdemokrater en ökning av lönekompensationen i vår budget för att möjliggöra reella
satsningar och ge utrymme för bättre arbetsmiljö och folkhälsa.”
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.
”Uppföljningen nämner social hållbarhet och att det förekommer stora skillnader i
livsbetingelser mellan olika områden. Vad som inte nämns dock är att Nacka är en av
landets mest segregerade kommuner och har därmed oerhört stora skillnader mellan olika
område även om Nacka totalt sett har en god folkhälsa. Men för stora grupper medborgare
gäller inte det. Kraftfulla insatser för att undanröja segregationen i Nacka är nödvändiga
men detta nämns inte med ett ord i rapporten. Självklart därför att den moderatledda
majoriteten i Nacka inte har något som helst intresse för det. I själva verket arbetar man
oförtrutet med att öka klyftorna för att kunna bygga in och befästa sin majoritet i
kommunen.”
-----
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§ 207

Dnr KFKS 2015/864

Uppföljning av Nacka kommuns miljöprogram 20162030
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att överlämna uppföljningen till
samtliga nämnder som ett underlag i mål- och budgetarbetet samt notera att det ingår i
stadsledningskontorets uppdrag att samordna att allt relevant underlag beaktas i mål- och
budgetprocessen.

Ärende
Nacka kommun antog i juni 2014 sex lokala miljömål och i mars 2016 ett miljöprogram
med 34 indikatorer för att säkerställa att dessa lokala miljömål uppnås. De lokala
miljömålens indikatorer redovisas och trenden kan följas i de fall där historiska data går att
få fram. Alla miljömål kräver ett aktivt arbete för att uppnås, och det finns några
indikatorer som visar på mycket goda resultat, t.ex. bensen i luft. Det finns också flera
indikatorer som kräver extra insatser för att målen ska uppnås, t.ex. sanering av förorenade
områden. En mer detaljerad genomgång av alla sex miljömålens utmaningar finns i bilagan
”Uppföljning av miljöprogrammets indikatorer”.

Handlingar i ärendet
Miljömålskommitténs protokollsutdrag den 16 maj 2016 § 2
Miljöenhetens tjänsteskrivelse den 9 maj 2016
Uppföljning av miljöprogrammets indikatorer

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 91
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen noterar informationen och beslutar att överlämna uppföljningen till
samtliga nämnder som ett underlag i mål- och budgetarbetet samt notera att det ingår i
stadsledningskontorets uppdrag att samordna att allt relevant underlag beaktas i mål- och
budgetprocessen.
Beslut i miljömålskommittén den 16 maj 2016 § 2
Miljömålskommittén beslutade enligt tjänsteskrivelsen och hemställde om att
kommunstyrelsen ska ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med alla berörda
Ordförandes signatur
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enheter säkerställa att alla mål och indikatorer i miljöprogrammet tas om hand i mål- och
budgetarbetet antingen på nämndnivå eller på kommunstyrelsenivå.

Yrkanden
Hans Peters (C) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Hans Peters yrkande.

Protokollsanteckningar
Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Med hänsyn till tidigare beslut av fullmäktige om det av de borgerliga partierna föreslagna
miljöprogrammet finns givna förutsättningar och ramar för en fortsättning. Med hänsyn till
dessa förutsättningar tillstyrks föreliggande förslag i princip.
Dock kvarstår oron och kritiken för hur miljöprogrammet ska behandlas i de olika
nämnderna. Kommer till exempel alla nämnder att ta de åtgärder som krävs för att
genomföra programmet på det allvar som krävs? Nämnderna har också många andra frågor
att ägna sig åt. Fortfarande saknas konkreta förslag på hur fördelning och genomförande
ska gå till.
I förslaget till tjänsteskrivelse framgår att väldigt många frågor kräver "extra insatser" för att
uppnås. Hur ska alla dessa "extra insatser" prioriteras av nämnderna i det kommande
budgetarbetet?
Två anmärkningar som har framförts av Socialdemokraterna tidigare:
1. Det är anmärkningsvärt att skolor, förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar ska bli
giftfria först år 2030.
2. Det är inte bra att det inte finns någon plan för hur den befintliga bebyggelsen ska få
bullerfrihet.”
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.
”Jag anser att de eftersträvade målen skulle gynnas av att de åtföljdes av förslag till åtgärder.
Varje nämnd är insatt i sitt specialområde. En stöttning ifrån dem som huvudsakligen
sysslar med miljöfrågor borde tjäna just miljön.”
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Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Arbetet med miljöprogrammet är verksamhetsöverskridande och någon måste koordinera
arbetet. Idag är det delegerat till respektive nämnd att ta fram förslag på åtgärder och
aktiviteter som leder till miljömålsuppfyllelse inom respektive nämnds ansvarsområde. Vi
tror dock inte det räcker med bara den gamla Nackamodellen att delegera och ”frihet under
ansvar”. Miljöpartiet vill se en ny superdirektör med både piskor och morötter i sin
verktygslåda. En miljömålsdirektör med det övergripande ansvaret för att alla nämnder
bidrar till att vi når upp till klimat-, och miljömålen.”
-----
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§ 208

Dnr KFKS 2016/391

Inrätta en tillgänglighetsutmärkelse
Beslut
Kommunstyrelsen inrättar i enlighet med tillgänglighetsrådets förslag en
tillgänglighetsutmärkelse som ska uppmärksamma och sprida goda exempel på hur man
skapat tillgänglighet för alla i Nacka med särskilt fokus på personer med
funktionsnedsättning. Detta utifrån såväl fysisk tillgänglighet, bemötande som tillgänglig
information och kommunikation.
Kommunstyrelsen fastställer följande kriterier för utmärkelsen. Tillgänglighetsutmärkelsen
tilldelas en individ eller verksamhet som bidrar till förverkligandet av Nackas övergripande mål om att
vara en plats för alla att utvecklas och kunna förverkliga sina drömmar och idéer. Detta genom att skapa
tillgänglig fysisk miljö, information, eller service och bemötande för personer med funktionsnedsättning.
Mottagare av utmärkelsen utses av en jury bestående av medlemmarna i kommunstyrelsens
tillgänglighetsråd.
Utmärkelsen, som delas ut på ett kommunfullmäktigemöte, består av äran och en
prissumma på 5 000 kr.
Kommunstyrelsen avsätter 25 000 kronor per år för tjänstemannastöd i att ta fram förslag
till mottagare av tillgänglighetsutmärkelsen.

Ärendet
Nackas vision är öppenhet och mångfald. För att förverkliga visionen är det nödvändigt att
Nacka som samhälle upplevs tillgängligt. Alla ska utifrån sina förutsättningar kunna delta i
Nackasamhället. Kommunen instiftar därför en utmärkelse för tillgänglighetsarbete för att
inkludera personer med funktionsnedsättning. Syftet med tillgänglighetsutmärkelsen är att
uppmärksamma och sprida goda exempel på inkludering av funktionsnedsatta i
Nackasamhället såväl utifrån fysisk tillgänglighet, bemötande som tillgänglig information
och kommunikation. Med denna utmärkelse poängteras vikten av att såväl företag,
föreningar, organisationer, privatpersoner och kommunala verksamheter arbetar med,
följer upp och utvecklar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Goda exempel får igenom
denna utmärkelse chans att spridas i Nackasamhället. Kriterierna för utmärkelsen är: En
individ eller verksamhet som bidrar till förverkligandet av Nackas övergripande mål om att
vara en plats för alla att utvecklas och kunna förverkliga sina drömmar och idéer. Detta
genom att skapa tillgänglig fysisk miljö, information, eller service och bemötande för
personer med funktionsnedsättning.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 93
Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 21 april 2016
Protokoll från Tillgänglighetsrådets möte 160421

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 maj 2016 § 93
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande och ger förnyelseenheten i uppdrag att till kommunstyrelsens
sammanträde presentera lämplig sammansättning av juryn

Yrkanden
Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau (M) och Sidney
Holm (MP), bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att det kopplas 5 000 kr som
prissumma till mottagaren av tillgänglighetsutmärkelsen.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Gunilla Grudevall-Steens yrkande.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

82 (86)

7 juni 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 209

Dnr KFKS 2016/435

Intresseförfrågan från Operan och Dramaten om ett
nationellt kulturcentrum i Nacka
Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget svar med följande justeringar av texten till
nationalscenerna Operan och Dramaten om ett nationellt kulturcentrum i Nacka.
På sidan 2 stryks texten under rubriken ”Nacka erbjuder regionens bästa läge”, 2:a stycket.
Svårare än så behöver det inte vara.
På sidan 3 ändras rubriken ”Mitt i smeten” till ”Mitt i staden, nära till allt”.

Ärendet
Operan och Dramaten har frågat om Nacka kommun tillsammans med dem vill skapa ett
nationellt kulturcentrum i Nacka. Stadsledningskontoret arbetar med ett underlag till svar,
som presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Utgångspunkten är att Nacka
kommun välkomnar förslaget och lyfter fram de faktorer som gör Nacka till den bästa
lokaliseringen för ett utvecklat kulturliv i hela regionen.

Handlingar i ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2016
Intresseförfrågan rörande ett Kulturcentrum
Presentation av kulturcentrum för Operan och Dramaten
Förslag till svar

Yrkanden
Richard Wendt (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Rolf Wasteson (V),
Sidney Holm (MP) och Maria Raner (S), bifall till stadsledningskontorets förslag med
justering av texten i svaret till Operan och Dramaten.
På sidan 2 stryks texten under rubriken ”Nacka erbjuder regionens bästa läge”, 2:a stycket.
Svårare än så behöver det inte vara.
På sidan 3 ändras rubriken ”Mitt i smeten” till ”Mitt i staden, nära till allt”.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Richard Wendts yrkande.

Protokollsanteckningar
Rolf Wasteson lät anteckna följande.
”Vänsterpartiet ser mycket positivt på en eventuell lokalisering av ett nationellt
kulturcentrum i Nacka så som det uttrycks i svaret till Operan/Dramaten. I svaret pekar
man på att Nacka, i samband med den omfattande utbyggnaden av ”Nacka stad” också
kommer att bygga ut kulturverksamheter och – lokaler i området. Vi skulle se det positivt
om ett nationellt kulturcentrum samlokaliserades, gärna i samma byggnad, som de lokala
satsningarna.”
Maria Raner (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Vi ser med intresse framemot en eventuell placering av ett nationellt kulturcentrum i
Nacka. Särskilt vill vi lyfta vikten av att även integrera det lokala kulturlivet. Det är dock
beklagligt att vi inte fått ta del av detta tidigare och att vi därmed inte haft möjlighet att på
ett bättre sätt förbereda synpunkter och idéer utförligare. Det är sen info och handlingar
vid sittande bord.”
-----
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§ 210

KFKS 2015/700-050

Antagande av anbudsgivare i upphandlingen av Färsk
frukt och grönsaker 2016 med diarienr KFKS 2015/700050
Beslut
Kommunstyrelsen fattar följande beslut:
1. Kommunstyrelsen antar följande anbudsgivare:
– RestaurangJouren i Sverige AB med organisations nummer 556460-7736
2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av protokollet.

Ärendet
I upphandlingen Färska frukt och grönsaker 2016 har RestaurangJouren i Sverige AB
lämnat det för kommunen ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med hänsyn tagen till
både pris och kvalitet. Anbudsgivarens anbud antas och avtal tecknas med dem med avrop
efter behov.

Handlingar i ärendet
Välfärd skolas och välfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 24 maj 2016
Utvärderingssammanställning

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med välfärd skolas och välfärd samhällsservice
förslag.

Protokollsanteckning
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.
”När kommunstyrelsen har att ta beslut i ett upphandlingsärende så är det tyvärr ett pro
forma beslut. Utifrån upphandlingsunderlaget så är oftast förslaget till beslut givet. För att
kommunstyrelsens beslut ska vara ett verkligt beslut så förutsätter det att också
upphandliingsunderlaget ska tas upp som beslut i Kommunstyrelsen. I det aktuella
upphandlingsärendet så gavs KSAU information om upphandlingen, dock var det inte ett
beslutsände. Jag begär således att upphandlingsunderlag alltid ska föreläggas resp.
nämnd/styrelse för beslut.2.”
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§ 211

Dnr KFKS 2015/826-050

Antagande av anbudsgivare i upphandlingen av Färsk
och fryst fisk med dnr KFKS 2015/826-050
Beslut
Kommunstyrelsen fattar följande beslut:
1 Kommunstyrelsen antar följande anbudsgivare:
- Svensk Cater AB med organisations nummer 556068-9738
2

Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av protokollet.

Ärendet
I upphandlingen Färsk och fryst fisk har Svensk Cater AB lämnat det för kommunen
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, med hänsyn tagen till både pris och kvalitet.
Anbudsgivarens anbud antas och avtal tecknas med dem med avrop efter behov.

Handlingar i ärendet
Välfärd skolas och välfärd samhällsservice tjänsteskrivelse den 3 juni 2016
Utvärderingssammanställning

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med välfärd skolas och välfärd samhällsservice
förslag.

Protokollsanteckning
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.
”När kommunstyrelsen har att ta beslut i ett upphandlingsärende så är det tyvärr ett pro
forma beslut. Utifrån upphandlingsunderlaget så är oftast förslaget till beslut givet. För att
kommunstyrelsens beslut ska vara ett verkligt beslut så förutsätter det att också
upphandliingsunderlaget ska tas upp som beslut i Kommunstyrelsen. I det aktuella
upphandlingsärendet så gavs KSAU information om upphandlingen, dock var det inte ett
beslutsände. Jag begär således att upphandlingsunderlag alltid ska föreläggas resp.
nämnd/styrelse för beslut.2.”
-----
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§ 212

Övriga frågor
Beslut
Det fanns inga övriga frågor på mötet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

