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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Nacka stadshus kl. 16-22:15

Utses att justera
Justeringsdatum

Ella Tegsten
18 juni 2018, §§164, 165, 169-174
26 juni 2018 §§166-168, 175-214

Underskrifter

Sekreterare

Anna-Karin Boréus
Paragrafer 164-214

Kaisa Kamppi
Ordförande
Lars Stenholm §§164-168, 175-214
Ordförande
Stefan Saläng §§169-174
Justerande
Ella Tegsten

Anna-Karin Boréus

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Tid för laglighetsprövning
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

18 juni 2018
27 juni 2018
27 juni 2018 -18 juli 2018
19 juli 2019
Nacka stadshus

Underskrift

...........................................................................
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat, §§ 164-165, 169-174
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Tid för laglighetsprövning
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

18 juni 2018
19 juni 2018
19 juni 2018 – 10 juli 2018
11 juli 2018
Nacka stadshus

Underskrift

...........................................................................
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Teckenförklaring
X
Visar att ledamot tjänstgjort under sammanträdet
Avslöjar att personen varit frånvarande under sammanträdet
T
Markerar ersättare som tjänstgjort
N
Upplyser att ersättare närvarat under sammanträde
Dessa tecken återfinns i den första kolumnen efter namnet. I den andra kolumnen
antecknas under vilka paragrafer en person närvarat/tjänstgjort om han/hon inte har gjort
det under hela sammanträdet.
Ledamöter

X/-

Ersättare

Moderata samlingspartiet (M)
X
Mats Gerdau
Cathrin Bergenstråhle
Tobias Nässén
Eva Öhbom Ekdahl
Filip Wiljander
Ylva Sandström
Peter Zethreus
Helene Skantze
Lars Stenholm
Sofia Fölster

X
X
X
X
X

Johan Hiller
Vilma Mori Aguilar
Pernilla Hsu Båberg
Richard Wendt
Lotta Riedel
Magnus Sjöqvist
Sebastian Ridderskans
Dominique Faymonville
Anders Bruhn
Annika Jung
Anna Kjellin Flory
Eivor Örenmark
Bo Bergkvist
Petter Larsson
Liberalerna (L)
Gunilla Grudevall-Steen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Ordförandes signatur

From §175
X
X
X

From §166 tom 178

T/N

Oliver Rykatkin

T

From §175

Eric Lindahl
Christina Rinman
Gun Lingberth
Monica Segerman
Helena Söderqvist
Kristiina Rettel
Lena Gatenborg
Kjell Eurén
Margareta Hjelmstad

T
T
T
T
T
T

From §166

Angela Berglund
Tord Tannenberg

N
-

From §176

Anna-Karin Boréus

T

From §168

From §168

Tom §178

X
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

From §182
§§179-181
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Monica Brohede Tellström
Stefan Saläng
Louise Granath
Mats Granath
Centerpartiet (C)
Christine Lorne
Hans Peters

X
X
-

Gertrud Lindgren
Lena Linnerborg

-

-

Ingemar Sahlgren
Karin Rappsjö
Emanuelli

T
-

-

X
X

Anders Tiger
Birgitta Husén

N
N

From §176

X
X
X

Ella Tegsten
Pia Ellström
Carl-Magnus
Grenninger
Lena Rönnerstam
Noor Rahman Sherzad
Ann Olsson

T
-

Per Chrisander
Desha Svenneborg
Nina Piroth
Alrik Altvall

T
-

Shahin Malik
Staffan Waerndt

N
-

X
X
X

Håkan Ekengren
Kristdemokraterna (KD)
Jan-Eric Jansson
Lydia Liu
Socialdemokraterna (S)
Khashayar Farmanbar
Anita Johansson
Espen Bjordal
Helena Westerling
Mattias Qvarsell
Martin Hellströmer
Gunnel Nyman Gräff
Maria Raner
Andreas Falk
Majvie Swärd
Erik Svanfeldt

X
X
X
X
X
X
X

Miljöpartiet de gröna (MP)
Åsa Marnell
Sidney Holm
Louise Ollivier
Lisskulla Zayane
Roger Bydler
Pascal Fall
Ninni Lindberg

X
X
X
X
X
X

Nackalistan (NL)
Christina Ståldal
Bosse Ståldal
Ordförandes signatur

-

From §164
tom 178

Tom §187

T
N
-

From §179

Jäv §184

X
X
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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X
X

Efson Goutom
Mikael Carlsson
Vänsterpartiet (V)
Rolf Wasteson
Birgit Hansson
Borna S. Rowshani
Sverigedemokraterna (SD)
David Bergquist
Åsa Nyberg

Ordförandes signatur

X
X
X
X
X

From §175

Justerandes signatur

Agneta Johansson
Ronald Eriksson

-

Esa Örmä
Vakant

T

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Ny ersättare (M) i kommunfullmäktige
Beslut
Länsstyrelsen har utsett Tord Tannenberg till ny ersättare.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§

165

Protokolljusterare
Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt Ella Tegsten och Anna-Karin Boréus att jämte
ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum den 18 juni 2018 i Nackasalen och
den 26 juni 2018 kl. 16.00 i Nacka stadshus, entréhuset plan 2.

-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Dnr KFKS 2018/653

Enkel fråga – Alternativ till Östlig förbindelse
Enkel fråga den 18 juni 2018 av Bosse Ståldal (NL) till kommunstyrelsens ordförande

Beslut
Den enkla frågan får ställas.
Den enkla frågan anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Enkel fråga
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§

167

Dnr KFKS 2018/654

Enkel fråga – Pågående arbete med mast på Älgö
Enkel fråga den 18 juni 2018 av Christina Ståldal (NL) till miljö- och
stadsbyggnadsnämndens ordförande

Beslut
Den enkla frågan får ställas.
Den enkla frågan anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Enkel fråga

-----

Ordförandes signatur
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§ 168

Dnr KFKS 2018/423

Interpellation – Läget i Nackas skolbibliotek
Interpellation den 23 april 2018 av Christina Ståldal m fl. (NL)

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Interpellation
Svar
-----

Ordförandes signatur
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§

169

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ny nämndeman (V) för tiden intill utgången av
2019
Beslut
Som ny nämndeman väljs Camilla Carlberg, Ekuddsvägen 6, 13134 Nacka.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 136
Ärendet bordlades.
Ärendet justerades omedelbart.
Beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 83
Ärendet bordlades.
Ärendet justerades omedelbart.
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§ 170

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ny nämndeman (M) för tiden intill utgången av
2019
Beslut
Som ny nämndeman väljs Karin Zelmerlöw, Berguvsgränd 5, 131 50 Saltsjö-Duvnäs.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 137
Ärendet bordlades.
Ärendet justerades omedelbart.
Beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 89
Ärendet bordlades.
Ärendet justerades omedelbart.
-----
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§ 171

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ny ersättare (M) i fritidsnämnden för tiden intill
utgången av 2018
Beslut
Val av ny ersättare bordläggs.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 138
Ärendet bordlades.
Ärendet justerades omedelbart.
-----
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Justerandes signatur
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§ 172

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ny nämndeman för tiden intill utgången av 2019
efter Leif Lingbert (M) som entledigats från sitt uppdrag
Beslut
Begäran om entledigande beviljas.
Som ny nämndeman väljs Lars Stenholm, Landåvägen 57, 131 49 Nacka.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ny ledamot i styrelsen för Nacka Vatten och
Avfall AB för tiden t.o.m. ordinarie bolagstämma 2019
efter Tony Svedenfjord (L) som flyttat från kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta upp ärendet för behandling.
Begäran om entledigande beviljas.
Val av ny ledamot bordläggs.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Samtliga beslut i ärendet var eniga.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av nytt ombud till Käppalaförbundets fullmäktige för
tiden intill utgången av 2018 efter Tony Svedenfjord (L)
som flyttat från kommunen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta upp ärendet för behandling.
Begäran om entledigande beviljas.
Val av nytt ombud bordläggs.
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Samtliga beslut i ärendet var eniga.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Dnr KFKS 2017/1118

Program för konst och kultur i det offentliga rummet
Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslaget program för konst och kultur i det offentliga rummet.
Det innebär att reglementena för kommunstyrelsen, kulturnämnden och natur- och
trafiknämnden ändras enligt följande.
1) Kommunstyrelsen
A. § 2 punkten H6 (ny)
Ansvara för ”Konsten att skapa stad och ”Konsten att skapa konst i hela
Nacka” i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga
rummet.
B. § 2 punkten I, tillägg i 1.
… inklusive konst och kultur i det offentliga rummet i enlighet med
programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.
2) Kulturnämnden
A. § 2 punkten B 14 utgår.
B. § 2 punkten B 14 (ny lydelse)
Ansvara för Öppna konsten enligt programmet för konst och kultur i det offentliga
rummet.
C. § 2 punkt B15 (ny)
Ansvara för dokumentation och tillgänglighet till konst i offentliga rum
genom den Öppna konsten enligt programmet för konst och kultur i det offentliga
rummet.
3) Natur- och trafiknämnden
A. § 2 B, ny punkt 2, övriga får ny numrering.
Ansvara för drift och underhåll av konst i offentliga rum som nämnden i övrigt har ett
driftsansvar för i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet
Arbetet med genomförandet av programmet för konst och kultur ska återrapporteras till
kommunstyrelsen årligen och bör innehålla en redovisning av vilka kulturella begivenheter
som genomförts och vilka konstnärliga verk som kommit på plats, samt kostnaderna för
detta.

Ärende
Med stöd av reglerna om minoritetsskydd återremitterade kommunfullmäktige vid
sammanträdet den 21 maj 2018, § 143, kommunstyrelsens förslag om ett samlat
styrdokument för utveckling av och konst i det offentliga rummet och tillgänglighet till den
konst som finns i Nackas offentliga rum. Återremissen avsåg att inhämta synpunkter från
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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bland andra Statens konstråd, KRO och Konstfrämjandet för att få en vidare syn på
ärendet. Kommunfullmäktige delar, efter kommunstyrelsen behandling av återremissen
bedömningen, att själva programmet är en kommunal fråga och att en remiss till de
organisationerna inte längre är aktuellt. Konstnärernas och kreatörernas kompetens
tillvaratas i de enskilda projekten och där kommer alla konstnärer som vill kunna delta
genom det dynamiska inköpssystem som är under upphandling. Kommunen har också en
befintlig, bred kompetens i sin egen organisation.
Programmet bygger på en sammanvägning av de två metoder som tillämpas idag, Konsten att
skapa stad och Öppna konsten. Konsten att skapa stad har en starkare betoning på
medskapande och användning av konst och kultur för att utveckla Nacka som geografiskt
område. Kulturnämndens uppdrag i Öppna konsten om tillgänglighet och dokumentation
om konst i det offentliga rummet blir allt väsentligare när Nacka kommun utvecklas. Enligt
programmet ska kommunstyrelsen ansvara för användning av konst och kultur i all
utveckling av det geografiska området och när konst i övrigt ska tillkomma i det offentliga
rummet eller i välfärdfastigheter som kommunen ansvarar för. Kulturnämnden får ett
förstärkt uppdrag om dokumentation av och tillgänglighet till konst i kommunens
offentliga rum, med beteckningen Öppna konsten. I detta ska ingå kommunens konstarkiv.
Natur- och trafiknämnden får ett tydligt uppdrag för drift av konst i det offentliga rummet
utomhus, vilket omfattar att nämndens kunskap på de områdena ska tas tillvara i
planeringen av konst i det offentliga rummet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 18 juni 2018 § 211
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 juni 2018, §117
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2018
Kommunfullmäktiges beslut den 21 maj 2018, § 143
Kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2018, §148
Förslag till program för konst och kultur i det offentliga rummet
Inventering Öppna Konsten
Kulturnämndens beslut den 13 februari 2018, § 8
Natur- och trafiknämndens beslut den 20 februari 2018, § 27

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 18 juni 2018 § 211
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige antar föreslaget program för konst och kultur i det offentliga rummet.
Ordförandes signatur
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Det innebär att reglementena för kommunstyrelsen, kulturnämnden och natur- och
trafiknämnden ändras enligt följande.
4) Kommunstyrelsen
C. § 2 punkten H6 (ny)
Ansvara för ”Konsten att skapa stad och ”Konsten att skapa konst i hela
Nacka” i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga
rummet.
D. § 2 punkten I, tillägg i 1.
… inklusive konst och kultur i det offentliga rummet i enlighet med
programmet för konst och kultur i det offentliga rummet.
5) Kulturnämnden
D. § 2 punkten B 14 utgår.
E. § 2 punkten B 14 (ny lydelse)
Ansvara för Öppna konsten enligt programmet för konst och kultur i det offentliga
rummet.
F. § 2 punkt B15 (ny)
G. Ansvara för dokumentation och tillgänglighet till konst i offentliga rum
genom den Öppna konsten enligt programmet för konst och kultur i det offentliga
rummet.
6) Natur- och trafiknämnden
B. § 2 B, ny punkt 2, övriga får ny numrering.
Ansvara för drift och underhåll av konst i offentliga rum som nämnden i övrigt har ett
driftsansvar för i enlighet med programmet för konst och kultur i det offentliga rummet
Arbetet med genomförandet av programmet för konst och kultur ska återrapporteras till
kommunstyrelsen årligen och bör innehålla en redovisning av vilka kulturella begivenheter
som genomförts och vilka konstnärliga verk som kommit på plats, samt kostnaderna för
detta.
Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.
Beslut i kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 143
Kommunfullmäktige återremitterade Program för konst och kultur i det offentliga rummet,
med stöd av reglerna om minoritetsskydd i 5 kap 36 § kommunallagen, till
kommunstyrelsen för att inhämta synpunkter från bl. a Statens konstråd, KRO och
Konstfrämjandet för att få en vidare syn på ärendet.
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 10 april 2018 § 62
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott tillstyrkte enheternas för fastighetsförvaltning
och strategisk stadsutveckling förslag till program för konst och kultur i det offentliga
rummet.
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Beslut i natur- och trafiknämnden den 20 februari 2018 § 27
Natur- och trafiknämnden lämnade yttrande över förslag för konst och kultur i det
offentliga rummet enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad den 2018-02-06.
Beslut i kulturnämnden den 13 februari 2018 § 8
Kulturnämnden tillstyrkte förslaget till program för konst och kultur i offentligt miljö.

Yrkanden
Birgit Hansson (V) yrkade i första hand, med instämmande av Mattias Qvarsell (S) Åsa
Marnell (MP), Bosse Ståldal (NL), Per Chrisander (MP) och Rolf Wasteson (V), följande:
 Programmet sänds på remiss för att inhämta synpunkter från bl. a Statens konstråd,
KRO och Konstfrämjandet för att få en vidare syn på ärendet i enlighet med
återremiss från Kommunfullmäktige.
I andra hand yrkade de följande
 Ansvaret för användningen och tillkomst av konst och kultur i det offentliga
rummet ska ligga kvar i kulturnämnden.
 Kommunen ska inarbeta enprocentregeln, dvs att 1% av varje byggbudget ska gå
till konstnärlig utsmyckning, i programmet.
 Ansvars- och beslutsstrukturen för att säkerställa kvalitet och ”armlängds avstånd”
ska förtydligas.
Mattias Qvarsell yrkade, med instämmande av Åsa Marnell, Birgit Hansson och Bosse
Ståldal, att fullmäktige beslutar att rikta skarp kritik mot kommunstyrelsen som inte
respekterar de demokratiska principer som föranlett kommunfullmäktiges beslut om
minoritetsåterremiss.
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Oliver Rykatkin (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Birgit Hanssons förstahandsyrkande om återremiss och
fann att det hade avslagits. Votering begärdes och verkställdes.
Vid voteringen avgavs 25 röster för Birgit Hanssons yrkande och 35 röster mot det. Birgit
Hanssons återremissyrkande hade således avslagits.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 1
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Ordföranden ställde proposition på Birgit Hanssons andrahandsyrkande mot Hans Peters
yrkande och fann att Hans Peters yrkande hade bifallits. Votering begärdes och
verkställdes.
Vid voteringen avgavs 25 röster för Birgit Hanssons yrkande och 35 röster för Hans Peters
yrkande.
Kommunfullmäktige hade således bifallit Hans Peters yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 2
Ordföranden vägrade, med stöd av 5 kap 57 § kommunallagen, att ställa proposition på
Mattias Qvarsells yrkande om kritik mot kommunstyrelsen då han ansåg att yrkandet
innebar att ett nytt ärende väcktes.

Reservationer
Khashayar Farmanbar (S) reserverade sig mot beslutet för Socialdemokraternas
kommunfullmäktigegrupp och ingav följande.
”Kommunstyrelsen har i praktiken ignorerat kommunfullmäktiges beslut och motivering
till återremiss av ärendet om ansvar för konst och kultur i det offentliga rummet. Det kan
ifrågasättas om detta är förenligt med kommunallagen. Kommunfullmäktiges ordförande
beslutade, efter inrådan från kommunjuristen, att inte behandla frågan om att rikta kritik
mot kommunstyrelsen med anledning av denne inte respekterat kommunfullmäktiges
beslut om återremiss. Detta förfarande reserver vi oss mot.
Vidare reserverar vi oss mot fullmäktiges beslut om hanteringen av Program för konst och
kultur i offentliga rummet.
Återremissen i sig var varken orimlig, oskälig eller komplicerad på ett sådant sätt som skulle
kunna ursäkta denna ignorans. Tyvärr är moderaternas slapphänta förhållningssätt till
kommunallagens minoritetsskydd inget nytt. Redan innan lagen skärptes i detta avseende så
fanns det skydd som möjliggjorde ett beslut om återremiss eller bordläggning om det stöds
av en tredjedel av de röstande. På den tiden saknades dock regleringen om att de som
röstat för återremiss också är de som bestämmer vad återremissen skulle omfatta. Detta
använde moderaterna då som förevändning för att förvanska återremissens innehåll genom
att med majoritetsbeslut rösta ner de föreslagna grunderna för återremissen.
”[…] motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt
återremittering. På detta sätt garanteras att institutets syfte inte missbrukas genom att
majoriteten beslutar om motivering av yrkandet.” (Finansdepartementets motiveringen, Ds
2007:42). Det blev också riksdagens beslut.
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Trots att lagen har skärpts så vägrar moderaterna att följa lagens intentioner genom att i
kommunstyrelsen fatta beslut om att skicka tillbaka ärendet utan åtgärd. Krävs det
ytterligare lagförändringar för att moderaterna ska förstå syftet med minoritetsåterremissen.
Ärendets handlar om var inom kommunen ansvar för ska ligga avseende användning och
tillkomst av konst och kultur i det offentliga rummet. Kommunstyrelsen har inför
byggherrar och markägare marknadsfört konst och kultur som en möjlighet att höja
priserna på bostäder. Det är för oss ett främmande motiv; att de nya bostäderna i
kommunen ska bli så dyra som möjligt. Det innebär ju att moderaterna avsiktligt med
kulturpolitiken vill höja trösklarna in i kommunen och spä på en redan alldeles för
omfattanden segregation. Den kultursynen går på tvärs emot gängse uppfattning om
kulturens förmåga att minska motsättningar och öka sammanhållning.
Vi ska bygga ett samhälle, och det samhället ska vara hållbart, så väg ekologiskt och
ekonomisk som socialt. Då kan man inte använda kulturen som ett verktyg för att skapa
mer segregation. Därför ska inte kommunstyrelsen ha ansvar för kulturpolitiken.
Kommunstyrelsen har svårt att hålla armlängds avstånd.
Kulturnämnden har ett annat uppdrag; att säkerställa att alla nackabor får del av ett
attraktivt kulturutbud. Denna nämnd menar vi vore mer lämpad för uppdraget avseende
användning och tillkomst av konst och kultur i det offentliga rummet.”
Christina Ståldal (NL)reserverade sig mot beslutet för Nackalistans fullmäktigegrupp.
Sidney Holm (MP) reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
Birgit Hansson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp och ingav
följande.
”Vi har tappat Ditt ord och Din papperslapp
Du konstkännare i livet
Så står vi åter vid maktens trapp
och gråter så övergivet
Vad var det för ord - var det kort eller långt
var det väl eller illa skrivet
Ja, vad vet väl vi - för nu är det så vrångt
trots beslut blev oss inget givet.
Må Nils Ferlin förlåta mig denna travesti i sin himmel! Men det är precis så det känns efter
att maktens arrogans har talat.
Vid förra mötet den 21 maj beslutade Kommunfullmäktige om en minoritetsåterremiss i
detta ärende.
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Motiven för Kommunfullmäktiges återremiss var framför allt att organisationer och
myndigheter som KRO, Konstfrämjandet och Statens Konstråd m fl. skulle kunna yttra sig
över ärendet. Det borde kommunstyrelsen nu ha fullföljt och inte bara skickat tillbaka
ärendet till kommunfullmäktige utan åtgärd.
Frågan som ärendet berör är viktig, inte minst i dagens läge, när Nacka står inför en så pass
stor utbyggnad som vi gör. Programmet är ambitiöst och Vänsterpartiet har följt arbetet
genom processen. Vi ser ett antal problem, som belyses i denna protokollsanteckning.
I Konsten Att Skapa Stad talas om konst, kultur och konstnärlig kvalitet, men uppdraget är
otydligt - vad skall produceras, konst/arkitektur/evenemang? Allt från "oaser i byggkaos"
till permanenta konstverk räknas in. Våra konstnärers synpunkter lyser med sin frånvaro.
Delaktigheten, som det talas varmt om i programmet haltar betänkligt, när deras röst fattas.
Nu har KFs beslut tack och lov räddat Nacka från att bli betraktade som oseriösa i denna
fråga.
Vi oroas över en instrumentalisering av konsten, som bara ökar de privata vinsterna och
som därmed också hotar konstens egenvärde och frihet. Konsten måste vara en obunden
kraft i samhället, den offentliga konsten har ett egenvärde och spelar en viktig roll i ett
demokratiskt samhälle.
Det talas mycket om delaktighet i programmet, vilket kan te sig väldigt sympatiskt. Men
skrapar man på ytan, visar det sig att delaktigheten i huvudsak beskrivs i termer av
samverkan med byggherrar o fastighetsägare. Vänsterpartiet har som en av våra absolut
viktigaste frågor, att det ska finnas bra o billiga hyresrätter i Nacka, som en ingångsbostad
för allt från våra ungdomar till våra nyanlända. Bestörta läser vi nu på kommunens hemsida
i dokumentet "Konceptlogik" att målen för föreliggande program bl.a. är "ökade
markpriser" och "högre bostadspriser"! I stället för att se till kommuninnevånarnas bästa
går Nacka kommun alltså byggaktörernas ärende och använder kommunala medel i syfte
att bygga dyrare lägenheter. Tala om omvänd fördelningspolitik!
Konstnärernas riksorganisation (KRO) har på eget bevåg sänt ett uttalande till Nacka
kommun med anledning av detta ärende. Det hade funnits all anledning för kommunen att
ta till sig de synpunkter som KRO framför, särskilt vad gäller 1%-regeln och "armlängds
avstånd" i processen, som de kallar det.
Vänsterpartiets uppfattning är att Kulturnämnden ska fortsätta att vara huvudman, något
som också Natur- och Trafiknämnden har föreslagit. Det förefaller något märkligt, att
Kommunstyrelsen ska ha hand om denna speciella fråga tillsammans med det övergripande
uppdraget att styra och leda arbetet i all kommunverksamhet. Allt för mycket makt
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kommer att koncentreras till ett fåtal personer och dessutom till personer som har ett helt
annat fokus i sitt dagliga arbete.
Citat ur skrivelsen från KRO:
"För att säkerställa kvalitet, insyn och armlängds avstånd mellan den politiska sfären och
det konstnärliga innehållet arbetar många kommuner med konstnärliga råd. Ansvarig
nämnd/utskott kan fatta beslut om förslagets projektplan och budget. I rådet kan ansvariga
för olika förvaltningar delta, exempelvis kultur-och konstchef,
kultursekreterare,stadsarkitekt, chef för teknik- och fritidsförvaltningen, chef för
stadsbyggnad. Utöver detta bör vid behov ytterligare kompetens anlitas"
Vänsterpartiet vill, att enprocentsregeln återinförs, så att det i varje byggprojekt finns 1
procent av budgeten avsatt för offentlig konst. Detta ska också gälla privata aktörer, och
medlen ska gå till offentlig konst i alla bostadsområden.
Citat ur skrivelsen från KRO:
”Nacka borde inspireras och ta lärdom av andra kommuner och anta enprocentsregeln för
konstnärliga gestaltningar. När Göteborg fattade beslut om enprocentsregeln 2012 valde
man att även börja villkora markanvisningar med att enprocentsregeln skulle tillämpas,
särskilt i områden där många människor rör sig. På så sätt, resonerade politikerna
i Göteborg, delas ansvaret för konsten i de offentliga rummen mellan allmännyttan och
privata aktörer, vilket innebär att fler invånare får offentlig konst i sina vardagsmiljöer.”

Protokollsanteckningar
Christina Ståldal lät anteckna följande för Nackalistans fullmäktigegrupp.
”Nackalistan vill att konst och kultur ska finnas under en gemensam hatt, kulturnämnden.
Vid genomgång av kulturnämndens uppdrag och mål finns det inget i det som strider mot
uppdraget i Konsten att bygga stad. Den föreslagna konstruktionen ger snarare intrycket av
att kommunledningen inte har förtroende för sin facknämnds goda kompetens och vilja att
nära och tillsammans med nya tjänstemän förverkliga stadsbyggnadens konst- och
kulturuppdrag. Tvärtom, så ger samverkan ofta mer för skattepengarna, både i form av
kompetens och kvalitet. Nackalistan undrar hur denna märkliga organisationsform från
början kom till, om det var ett tjänstemannaförslag eller om det kom från politiken.
Oavsett det så är det vår tydliga mening att verksamheten ska ligga i kulturnämndens
område och inte direkt under kommunstyrelseordförandes hatt. Tjänsteskrivelsen är inte
tydlig och klar och motiverar inte heller denna konstruktion utan svårbegriplig och
intellektuellt flummig. Nackalistan reserverade sig.”
-----
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§

176

Dnr KFKS 2007/11-251

Förlikningsavtal med Implenia avseende
Kvarnholmsförbindelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå förlikningsavtal med Implenia
Construction GmbH avseende Kvarnholmsförbindelsen.

Ärende
Efter att Kvarnholmsförbindelsen tagits i bruk återstod ekonomiska krav från Implenia
Construction GmbH mot kommunen om 72 miljoner kronor och från kommunen mot
Implenia Construction GmbH om 4,3 miljoner kronor. Efter långa förhandlingar och
medling har nu parterna enats om en förlikning om 19 miljoner kronor och därmed
regleras alla krav mellan parterna. Genom förlikningen undviker parterna en osäker, dyr
och tidsödande domstolsprocess.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §186
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018
Avtal om förlikning
Lägesbeskrivning från november 2017 av medlingsförsöket

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §186
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att Nacka kommun ska ingå
förslaget till förlikningsavtal med Implenia Construction GmbH avseende
Kvarnholmsförbindelsen.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckningar
David Bergquist lät anteckna följande för Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp.
”2016 hade Implenia Construction GmbH krav mot Nacka kommun om 72 miljoner
kronor (inklusive 3 miljoner ÄTA) medan Nacka kommun hade krav mot Implenia
Construction GmbH om 4,3 miljoner kronor.
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Det låter orimligt att Implenia Construction GmbH skulle gå med på en förlikning om 19
miljoner kronor.
Man kan undra vad ligger bakom att ett privat företag ger bort 48,7 miljoner ??”
-----
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§

177

Dnr KFKS 2018/462

Upphörande av kundval samhällsorientering och
samverkan med Centrum för samhällsorientering i
Stockholms län
Beslut
Kommunfullmäktige fattar följande beslut.
1. Kundvalet samhällsorientering upphör från och med den 31 augusti 2019.
2. Kommunfullmäktige noterar att arbets- och företagsnämnden, under förutsättning av
beslut enligt punkten 1 ovan, har beslutat följande.
a. Nacka kommun ska ingå överenskommelse om samverkan kring
samhällsorientering med Centrum för samhällsorientering i Stockholms län.
b. Överenskommelsen ska gälla från och med 1 september 2019.
c. Nacka kommun ska delta i den samordnade upphandling av
samhällsorientering som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ska
göra.

Ärende
Samhällsorientering är en lagstyrd utbildning för nyanlända invandrare som ska underlätta
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Från december 2010 ansvarar
kommunerna för denna utbildning och i Stockholms län samarbetar alla kommuner utom
Nacka kring den. Samverkan sker genom Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
(CSO), som gör samordnade upphandlingar av samhällsorientering.
Nacka lämnade samarbetet 2013 och införde ett kundval. En under hösten 2017
genomförd fördjupad utvärdering av kundvalet förstärker det kommunen sett i den
ordinarie verksamhetsuppföljningen; kommunens anordnare har svårt att erbjuda
samhällsorientering på de mindre språken och det förekommer att de inte kan erbjuda
samhällsorientering på modersmål för de större språken. Kommunen klarar därmed inte
att, i tillräckligt hög utsträckning, genom kundvalet leverera undervisning på efterfrågat
undervisningsspråk. Detta tillsammans med att det finns andra kvalitetsbrister, gör att
arbets-och företagsnämnden har föreslagit att kundvalet samhällsorientering ska upphöra
den 31 augusti 2019. Då kundvalet nu upphävs kommer arbets- och företagsnämnden ingå
överenskommelse om samverkan kring samhällsorientering med CSO från och med 1
september 2019. I samverkan ingår medverkan i upphandling av samhällsorienteringen för
kommande avtalsperiod. Verksamheten vid CSO har utvecklats sedan kommunen lämnade
samarbetet och det finns idag både kvalitetsmässiga, administrativa och ekonomiska
fördelar att samarbeta genom CSO.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 187
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018
Kvalitetsuppföljning Samhällsorientering – Verksamhetsbesök våren 2017
Utvärdering av kundvalet samhällsorientering
Språk Nackas kundval och språk CSO
Uppdrag 46 – redovisning från Länsstyrelsen i Stockholms län
Överenskommelse om samverkan
Årsrapport 2017 om samhällsorientering

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §187
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kundvalet samhällsorientering upphör från och med den 31 augusti 2019.
2. Kommunfullmäktige noterar att arbets- och företagsnämnden, under förutsättning av
beslut enligt punkten 1 ovan, har beslutat följande.
a. Nacka kommun ska ingå överenskommelse om samverkan kring
samhällsorientering med Centrum för samhällsorientering i Stockholms län.
b. Överenskommelsen ska gälla från och med 1 september 2019.
c. Nacka kommun ska delta i den samordnade upphandling av
samhällsorientering som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ska
göra.

Yrkanden
Borna S Rowshani (V) yrkade, med instämmande av Jan-Eric Jansson (KD) Monica
Brohede Tellström (L), Eva Öhbom Ekdal (M), Maria Raner (S) och Louise Ollivier (MP),
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Borna S Rowshanis yrkande.

Protokollsanteckningar
Borna S Rowshani lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
Det är bra att kundvalet för samhällsorientering slopas, vi i Vänsterpartiet har från första
början motsatt oss denna modell. Vi ser också att analysen bakom avskaffandet blottlägger
exakt de brister vi påkallat, nämligen att individen inte kan göra ett initierat val under de
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premisser som finns. Vi ser ett stort behov av att även slopa kundval för SFI, då även det
skulle resultera i en betydligt effektivare integration av våra nya invånare, något som borde
vara i fokus istället för upprätthållandet av nyliberal floskelpolitik.
Maria Raner lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Socialdemokraterna anser att Nacka kommuns samhällsorientering för nyanlända ska
innehålla en modul om samlevnad, sexualitet och jämställdhet. När nu kundvalet avskaffas
och Nacka kommer att återgå till att vara en del av Centrum för samhällsorientering i
Stockholms län (CSO) anser vi att Nacka kommun ska säkra att detta ingår i den
samhällsorientering som erbjuds av CSO.”
-----
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§

178

Dnr KFKS 2018/513

Sammanträdesdagar 2019
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2019 för sig enligt
kommunstyrelsens förslag med ändringen att kommunfullmäktiges sammanträde som har
föreslagits till den 15 april istället ska äga rum på tisdag den 23 april.

Ärende
Ärendet gäller kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2019. Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar samspelar med de sammanträdesdagar som beslutats om i
kommunstyrelsen och dess utskott.
Förkortningsförklaring
KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott
KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott
KSSU

KSAU/KSVU
December 2018

KS
14 januari

KF
28 januari

22 januari
19 februari
12 mars
9 april
23 april

5 februari

18 februari

4 mars

19 mars

1 april

23 april

16 april

13 maj

27 maj

21 maj

14 maj
4 juni

3 juni
17 juni

17 juni T1
-

11 juni
13 augusti

20 augusti

2 september

16 september

3 september

10 september

23 september

7 oktober

24 september

15 oktober

28 oktober
11 november

29 oktober
Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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12 november

26 november

2 december

10 december

17 december

Januari 2020

16 december

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018, § 188
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2018 § 88
Juridik- och kanslienhetens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §188
Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar 2019 för sig i enlighet med juridikoch kanslienhetens förslag.
Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2019
för sig enligt juridik- och kanslienhetens förslag.

Yrkanden
Lars Stenholm (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att
kommunfullmäktiges sammanträde som har föreslagits till den 15 april istället ska äga rum
på tisdag den 23 april.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Lars Stenholms yrkande.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 179

Dnr KFKS 2015/73-251

Avtal med Fastighets AB Orminge för del av
Nybackakvarteret, Orminge
Markgenomförande och fastighetsöverlåtelse för del av fastighet Orminge 45:1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå föreslaget
markgenomförandeavtal och fastighetsöverlåtelseavtal med Fastighets AB Orminge inom
del av fastigheten Orminge 45:1, Nybackakvarteret, Orminge.

Ärende
Kommunen anordnade under vår/sommaren 2016 en markanvisningstävling för
bostadsbebyggelse inom Nybackakvarteret i Orminge. Aros Bostadsutveckling AB vann
denna tävling för område omfattande cirka 19 500 kvadratmeter bostäder med fri
upplåtelseform och cirka 150 kvadratmeter lokal. Kommunfullmäktige beslutar nu att
kommunen ska teckna ett markgenomförandeavtal samt fastighetsöverlåtelseavtal med
Fastighets AB Orminge, ett bolag som ingår i samma koncern Aros Bostadsutveckling AB.
Fastighets AB Orminge ska erlägga en köpeskilling om cirka 257 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2018 §182
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 7 maj 2018
Förslag till markgenomförandeavtal inklusive bilagor
Förslag till fastighetsöverlåtelseavtal inklusive bilagor

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §182
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunen ska ingå föreslaget markgenomförandeavtal och fastighetsöverlåtelseavtal med
Fastighets AB Orminge inom del av fastigheten Orminge 45:1, Nybackakvarteret,
Orminge.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall Steen (L), JanEric Jansson (KD), Christina Ståldal (NL), Mikael Carlsson (NL), Sidney Holm (MP),
David Bergquist (SD) och Mats Gerdau (M), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Rolf Wasteson (V) yrkade att ärendet ska återremitteras för att formulera om avtalet så att
även eventuella hyresbostäder kan tilldelas kommunen för användning som sociala
bostäder.
Mats Gerdau yrkade avslag på Rolf Wastesons återremissyrkande.

Beslutsgång
I enlighet med Mats Gerdaus yrkande beslutade kommunfullmäktige att avslå Rolf
Wastesons återremissyrkande.
I enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande beslutade kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckningar
Rolf Wasteson lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
”Detaljplan för Nybackakvarteret Vi står fortfarande fast vid det kravet även om det nu är
för sent i processen för att kunna genomföra det. Argumentet för kravet är att Nacka har
ett stort behov av hyresbostäder samt att det är mycket få hyresbostäder i det aktuella
området.
Avtalet innehåller en paragraf om att kommunen ska få förvärva en andel av de
tillkommande bostäderna som sociala bostäder. Avtalet är formulerat så att det endast är
om bostäderna är bostadsrätter som detta gäller, skulle exploatören ändra sig och istället
upplåta bostäderna som hyresbostäder så täcks inte detta av avtalet. Detta trots att
markupplåtelsen avser "fri upplåtelseform". Vänsterpartiet skulle vilja att avtalet formuleras
om så att även ev. hyresbostäder kan tilldelas kommunen för användning som sociala
bostäder.”
-----

Ordförandes signatur
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§

180

Dnr KFKS 2015/713-251

Avtal med Västra Nybackakvarteret AB för del av
Nybackakvarteret, Orminge
Markgenomförande inom del av fastigheterna Orminge 45:1 och 60:1

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå föreslaget
markgenomförandeavtal med Västra Nybackakvarteret AB inom del av fastigheterna
Orminge 45:1 och 60:1, Nybackakvarteret, Orminge.

Ärende
Kommunen anordnade under vår/sommaren 2016 en markanvisningstävling för
bostadsbebyggelse inom Nybackakvarteret i Orminge. Kungsmontage Entreprenad AB
(numera Kungsvåningen AB) vann denna tävling för område avseende hyresrätter samt
förskola. Kommunfullmäktige beslutar nu att kommunen ska teckna ett
markgenomförandeavtal med Västra Nybackakvarteret AB, ett helägt dotterbolag till
Kungsvåningen AB, och efter laga kraft-vunnet fastighetsbildningsbeslut ingå
tomträttsavtal med densamme. Västra Nybackakvarteret AB ska erlägga en årlig
tomträttsavgäld om 2 967 460 8 kronor under en första tioårig avgäldsperiod, under
förutsättning att bostäderna upplåtes med hyresrätt.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2018 §183
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018
Förslag till Markgenomförandeavtal inklusive bilagor

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 183
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunen ingår föreslaget markgenomförandeavtal med Västra Nybackakvarteret AB
inom del av fastigheterna Orminge 45:1 och 60:1, Nybackakvarteret, Orminge.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall Steen (L) Jan
Eric Jansson (KD), Christina Ståldal (NL), Mikael Carlsson (NL), Sidney Holm (MP),
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Helena Westerling (S), David Bergquist (SD), Rolf Wasteson (V) och Mats Gerdau (M),
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.

Protokollsanteckningar
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
”När Nacka tog beslut om att markanvisa Nybackakvarteret yrkade Vänsterpartiet att minst
hälften av bostäderna skulle vara hyresbostäder.
Vi står fortfarande fast vid det kravet även om det nu är för sent i processen för att kunna
genomföra det. Argumentet för kravet är att Nacka har ett stort behov av hyresbostäder
samt att det är mycket få hyresbostäder i det aktuella området.”
-----

Ordförandes signatur
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§

181

Dnr KFKS 2015/755-214

Detaljplan för Nybackakvarteret i Orminge (bostäder,
förskola), fastigheten Orminge 45:1 i Boo
Antagande

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Ärende
Det övergripande syftet är att möjliggöra en utveckling av centrala Orminge i enlighet med
det av kommunstyrelsens under hösten 2015 antagna detaljplaneprogram, med mål om ett
levande, tryggt och attraktivt lokalt centrum för boende, besökare och företag och som
utvecklar Orminges karaktär och identitet. Kommunens mark, fastigheten Orminge 45:1,
markanvisades under sommaren 2016.
Detaljplanen skapar förutsättningar för en ny flerbostadshusbebyggelse i fyra till sju
våningar, där den övre våningen är indragen på samtliga hus. Den nya bebyggelsen ska
möta omgivningen, parken och de angränsande för kulturmiljön värdefulla
flerbostadshusen på ett varsamt sätt. Detaljplanen bedöms resultera i cirka 330 lägenheter,
en förskola, plats för verksamhetslokaler och ett nytt skyddsrum.
Efter miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut den 31 januari 2018 om att tillstyrka
planförslaget har mindre justeringar av planförslaget skett. Ändringarna bedöms som
smärre avvikelser från granskningsförslaget. Justeringen är förenlig med planens syfte och
påverkar inte omgivningen, varför en ny granskning inte erfordras.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §184
Planenehetens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Miljöredovisning
Detaljplanekarta med planbestämmelser
Illustration
Underlag till planförslagets utformning
Protokoll från Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2018-01-18
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §184
Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget och föreslog att kommunfullmäktige antar
detaljplanen.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall Steen (L) Jan
Eric Jansson (KD), Christina Ståldal (NL), Mikael Carlsson (NL), Sidney Holm (MP),
Helena Westerling (S), David Bergquist (SD), Mats Gerdau (M) och Rolf Wasteson (V),
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles yrkande.

Protokollsanteckningar
Helena Westerling lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Socialdemokraterna anser att det behöver byggas fler hyreslägenheter i Nacka. Inför
markanvisningen av Nybackakvarteret föreslog vi att andelen hyreslägenheter skulle vara
50%. Tyvärr inget vi fick gehör för från allianspartierna, varken för den här detaljplan eller
någon annan. Det byggs väldigt mycket bostäder i Nacka och övervägande delen av dessa
är bostadsrätter. Andelen hyresrätter i förhållande till bostadsrätter i Nacka är väldigt låg
och vi anser att det bör vara en bättre balans av de olika upplåtelseformerna. När
kommunen så har möjlighet att utjämna dessa siffror så tar man inte den möjligheten, vilket
är mycket beklagligt.”
Rolf Wasteson lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
”När Nacka tog beslut om att markanvisa Nybackakvarteret yrkade Vänsterpartiet att minst
hälften av bostäderna skulle vara hyresbostäder.
Vi står fortfarande fast vid det kravet även om det nu är för sent i processen för att kunna
genomföra det. Argumentet för kravet är att Nacka har ett stort behov av hyresbostäder
samt att det är mycket få hyresbostäder i det aktuella området.”
-----
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§

182

Dnr KFKS 2018/473

Avtal om tidig markreservation för uppförande av ett
nytt kvarter kallat Discus, Sicklaön centrala Nacka
För del av fastigheterna Sicklaön 134:1, Sicklaön 134:2 och Sicklaön 40:14

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå föreslaget avtal om tidig
markreservation mellan kommunen och Sveafastigheter utveckling för del av fastigheterna
Sicklaön 134:1, Sicklaön 134:2 och Sicklaön 40:14.

Ärende
En tidig markreservation för ett nytt kvarter kallat Discus inom kvarteret Parkkvarteren,
innebär att bolaget Sveafastigheter utveckling har en option att ensam förhandla med
kommunen om planläggning och förvärv avseende området intill Vikdalsvägen, direkt norr
om den nya stadsparken, se bilaga 2 i avtal.
Avtalet går väl i linje med kommunens vision om framtida utveckling i Nacka stad med
ambition om stärkta stadskvaliteter och placering av ett högre hus vilket startade en
förhandling kring avtal om tidig markreservation mellan parterna under våren 2018.
Projektets främsta syfte är att på fastigheten skapa förutsättningar för nya bostäder, cirka
450–500 lägenheter, med blandade upplåtelseformer, kontor, lokaler och verksamheter i
enlighet med detaljplaneprogrammet för centrala Nacka.
Upprättat avtal syftar till att klargöra den fortsatta processen där Sveafastigheter utveckling
och kommunen tillsammans ska utreda förutsättningarna för att teckna
markanvisningsavtal, därefter överlåtelse- och markgenomförandeavtal.
Kommunen kommer i projektet att få intäkter vid markförsäljning med ersättning på
marknadsmässiga grunder när parterna senare tecknar avtal om marköverlåtelse.
Uppförande av kvarteret Discus bedöms på sikt innebära positiva konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §185
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018
Avtal om tidig markreservation för del av fastigheterna Sicklaön 134:1, Sicklaön 134:2 och
Sicklaön 40:14.
Detaljplaneprogram
Karta över området
Förstudie Discus
Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
Ordförandes signatur
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Huvudtidplan

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 §185
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå föreslaget avtal om tidig
markreservation mellan kommunen och Sveafastigheter utveckling för del av fastigheterna
Sicklaön 134:1, Sicklaön 134:2 och Sicklaön 40:14.

Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), Khashayar Farmanbar
(S) och Gunilla Grudevall Steen (L), bifall till kommunstyrelsens förslag.
David Bergquist (SD) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Mats Gerdaus yrkande mot David Bergquists yrkande
och fann att Mats Gerdaus yrkande hade bifallits. Votering begärdes och verkställdes.
Vid voteringen avgavs 57 för Mats Gerdaus yrkande och 2 röster för David Bergquists
yrkande. En ledamot avstod.
Kommunfullmäktige hade således bifallit Mats Gerdaus yrkande.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 3

Protokollsanteckningar
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
” Höga hus passar inte överallt eller som vi kan säga att höga hus passar bättre på vissa
ställen än andra. Vi socialdemokrater gillar att jobba systematiskt. Därför är vi positiva till
kommunen använder ett dokument som fundamenta som styrdokument för byggandet. Av
samma anledningen yrkade vi att främjandet av trähus skulle ingå i den översiktsplan som
kommunfullmäktige nyligen antog. Tyvärr valde fullmäktige att då inte anta en tydligare
inriktning att främja trähus i översiktsplanen. Kommunfullmäktige har sedan tidigare
antagit ett förslag på platser där det passar att testa höghus. Detta är ett sådant område. Det
finns hållbarhetsskäl att bygga höghus då höga hus använder mindre mark i anspråk för att
förse fler med bostäder, samt det blir effektivare energi och resursanvändning. Vi yrkar
bifall till detta byggande, och samtidigt vill vi påpeka att det innebär att vi kommer att vilja
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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spara fler park- och grönområden i närområdet för att öka livskvaliteten och försäkra oss
om att de som flyttar till vår stad ska ha god tillgång till rekreationsområden.”
Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande för Nackalistans fullmäktigegrupp.
”Slitna vokabulär som ”sätta Nacka på kartan” och ett ”landmärke” används snart av alla
planerare och kommuner och innebär ofta att man vill bygga ett högt hus som syns vida
omkring. Tyvärr så innebär det inte att man vill bygga ett hus som utmärker sig för en
omsorgsfull arkitektur, för att det är vackert eller har en ovanligt väl utförd
hantverksskicklighet. Nackalistan instämmer till stora delar i Centerpartiets syn på
stadsbyggnadens arkitektoniska utformning hittills. En ytterligare aspekt på detta hus, som
om det förverkligas i den tappning som syns i handlingen, är de sociala konsekvenserna för
t ex barn. Vetenskapliga undersökningar visar att barn som bor högt upp och har långt till
marken inte heller leker ute så mycket som andra barn och därför får mindre frisk luft och
sol. I äldre åldrar kan andra sociala konsekvenser bli verklighet i jättehus med människor
som i mindre grad känner sina grannar och lever mer anonymt, att bus och liknande
uppstår. Den park som ska ligga nära huset får en jätteskugga och blir inte så inbjudande
som den hade kunnat vara.”
Hans Peters (C) lät anteckna följande för Centerpartiets fullmäktigegrupp. Ylva Sandström
(M) anslöt sig till protokollsanteckningen.
”Det är ofta populärt med höga hus hos fastighetsägare, arkitekter och många politiker.
Bland allmänheten är det många gånger inte lika populärt. Visst kan man tänka sig något
högre hus här och var i Nacka stad. Men om det ska bli en trevlig miljö runt detta hus, som
blir en mycket central plats i Nacka stad, och som dessutom kommer att stå nära den
blivande stadsparken, får det inte bli blåsigt och skuggigt. Därför måste noggranna vindoch solstudier genomföras innan avgörande beslut fattas. Hur människor upplever det i
stadsrummet, i gatunivå är det som måste väga tyngst, inte att det ser ”häftigt” ut på
avstånd.”
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
”Tunnelbanan är på gång, bostäderna kommer område för område. Nacka blir stad. Vi har
fortfarande chans att påverka hur vårt kommande Nacka ska se ut allteftersom
byggplanerna blir klara och det bestäms vem som ska få bygga vad på marken. ”Discus”
presenteras som ett blivande landmärke som sätter Nacka på kartan. Spännande, tycker
Miljöpartiet, men vi menar också att Nacka äntligen har ett utmärkt tillfälle att visa
framfötterna och bygga i trä!
Varför ska vi då bygga hela lägenhetshus i trä? Jo, det går fortare, är billigare, gynnar svensk
industri och… är jättebra för klimatet!
Att bygga i trä är hållbart på flera sätt. Det går fortare att bygga och blir därmed mindre
stök och ljud under byggtiden eftersom trämoduler går snabbt att sätta ihop. Byggtiden är
Ordförandes signatur
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hälften så lång som för betonghus och på sex månader är ett hus inflyttningsklart. Är det
dessutom massivträ så behövs inte olika lager med isoleringar: de tjocka massiva modulerna
är både inner-, ytter- och mellanväggar. Arbetsmiljön för de som bygger husen blir också
bättre och genom att välja trä så kan en del av svensk industri utvecklas och gynnas. Det
finns nämligen gott om träd i Sverige. Trähus är också klimatsmarta. Medan
betongindustrin släpper ut koldioxid under tillverkningen så binder trähus koldioxid och
belastar inte klimatet. Snarare förbättras det eftersom träden tar hand om koldioxid och
binder det. Trähus har också låg energiförbrukning. Betongindustrin släpper ut lika mycket
koldioxid som all världens flygtrafik.
Trähus – och även höga sådana – kommer mer och mer. I nya Orminge centrum kommer
nio lägenhetshus i trä snart att byggas. När centrala Nacka förtätas och högre hus planeras
vill Miljöpartiet se åtminstone ett högt trähus. Ett landmärke, kanske Sverige högsta trähus?
Det skulle sätta Nacka på kartan och visa att vi bygger för framtiden, med framtidens
teknik. Hållbart och klimatsmart.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

47

18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§

183

Dnr KFKS 2018/321

Tertialbokslut 1 år 2018 för Nacka kommun
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns tertialbokslut 1 för 2018.

Ärendet
Med ett ackumulerat ekonomiskt utfall för perioden januari till april på 60 miljoner kronor
ligger resultatet 2 miljoner kronor över vad som hade beräknats i budgeten. Nämnderna
redovisar per april ett underskott mot periodiserad budget på 3 miljoner kronor. För
helåret är prognosen ett resultat på 117 miljoner kronor, vilket är ett underskott på 56
miljoner kronor jämfört med budgeterat. Skatter, generella statsbidrag och utjämning
förväntas bli högre än budgeterat, men nämndernas resultat sammantaget avviker negativt.
De nämnder som prognostiserar underskott på helåret är kommunstyrelsen, arbets- och
företagsnämnden, socialnämnden samt fritidsnämnden. Orsakerna till underskottet är
bland annat högre kostnader för ensamkommande barn och unga, ökade kostnader inom
fastighetsprocessen, fler hushåll som under året ansöker om ekonomiskt bistånd och en
ökad KPI uppräkning för tunnelbaneuppbyggnaden.
Låneskulden ligger per den sista april på 400 miljoner kronor, vilket är en fortsatt låg nivå.
Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 290 miljoner
kronor. Soliditeten uppgår till 44 procent i tertialbokslut 1.
Den totala sjukfrånvaron per den sista mars var 7,9 procent, vilket är en ökning med 0,6
procentenheter jämfört med motsvarande period 2017.
Nämndernas verksamhetsanalyser för den aktuella perioden visar att den övergripande
måluppfyllelsen ser ut att bli god för året. Även måluppfyllelsen ser ut att bli god när det
gäller kommunens finansiella resultatindikatorer. Sammantaget för perioden januari till och
med sista april bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning.
Med tanke på att den ekonomiska helårsprognosen för kommunen som helhet pekar på ett
minusresultat kommer det att krävas åtgärder under året för att på årsbasis nå upp till
kraven för god ekonomisk hushållning.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens beslut den 18 juni 2018 §209
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018
Tertialbokslut 1 2018 för Nacka kommun
Ordförandes signatur
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 18 juni 2018 §209
Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige fastställer Nacka kommuns
tertialbokslut 1 för 2018.
Kommunstyrelsen beslutade om omedelbar justering.

Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Monica Brohede Tellström (L), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar
Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”Försäljning till Rikshem och Hemsö bidrar till att långsiktigt urholka kommunens
ekonomi. Exakt detta är något som vi har varnat för. Den som säljer sitt hus och står med
packlådorna på marken har mycket pengar på fickan men är utsatt för stora risker och
långsiktig urholkad ekonomi. Vi noterar att även tjänsteskrivelsen påpekar:
”Signaler fanns redan under 2016 att nuvarande hyresnivå inte långsiktigt skulle kunna finansiera nya
objekt som har en högre kostnad än äldre infrastruktur. 2017 och 2018 börjar vi se konsekvenserna av
utbyte av infrastruktur. Med ett stort bestånd lokaler finns möjlighet att hantera nytillskott med högre
kostnader. Genom ett minskat eget ägande är den möjligheten inte lika stor och effekterna av nya, dyrare
objekt slår igenom tydligare.”
Vi känner oro över de ökade konsultkostnaderna. När nu dessa kostnadsökningar verkar
ständigt återkomma finns det anledning att se över kommunens konsultberoende, både sett
till perspektivet att bibehålla kompetens inom vår verksamhet, samt för att inte låta
kostnader för konsulter skena iväg.”
-----
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§

184

Dnr KFKS 2017/19

Investeringsbeslut och -sammanställning Tertialbokslut
1 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om föreslagna investeringsmedel med positivt netto om
102,2 miljoner kronor, vilket betyder att projekten blir självfinansierade.
Kommunfullmäktige noterar den totala investeringssammanställningen enligt
stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.

Ärende
Investeringsbudgeten för 2018 prognostiseras till knappt 1,2 miljarder kronor. Det
ackumulerade utfallet till och med tertial 1 uppgår till 290 miljoner kronor.
De pågående investeringarna kommer omsluta 3,1 miljarder kronor för åren 2018 och
framåt.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 18 juni 2018 § 210
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj 2018
Investeringsbeslut och sammanställning Nacka kommun totalt vid tertialbokslut 1 år 2018.
Bilagor från
Enheten för bygg och anläggning
Exploateringsenheten
Natur- och trafiknämnden

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 18 juni 2018 §210
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att besluta om föreslagna
investeringsmedel med positivt netto om 102,2 miljoner kronor, vilket betyder att projekten
blir självfinansierade.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige notera den totala
investeringssammanställningen enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsen beslutade om omedelbar justering.
Ordförandes signatur
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Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Monica Brohede Tellstöm (L), bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christina Ståldal (NL) yrkade att projekten Lillängen, Ryssbergen och Morningside Marina
ska utgå ur kommunens tertialbokslut 1 2018.

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

Reservationer
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Nackalistan reserverar sig speciellt mot byggande av förskola i Lillängen, i Morningside
Marina och i Ryssbergen samt i övriga projekt som vi är kritiska till när dessa kommer upp
enskilt, i form av ett ärende.”

Protokollsanteckningar
Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”Danvikshem II. När denna detaljplan antogs ville vi socialdemokrater att
tillgänglighetsfrågan för de boende skulle vara löst, bl.a. föreslog vi en gångväg bakom
Danvikshem för de äldre. Det blev inte av, därför vill vi att den hiss som har diskuterats
ska byggas.
Nacka station: Vi tycker att stationsläget vid Nacka station behövs för de som använder
Saltsjöbanan. Stationen skulle kunna angöras i det upphöjda läget eller flyttas något för att
bli Finntorp station.”
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
”Vänsterpartiet vill att följande tre exploateringsprojekt utgår:
Österleden/östlig förbindelse är en reminiscens av en förgången tid bilen stod för
framtidshoppet. Nu vet vi att bilen istället är en klimatrisk och att den tar väldigt mycket
mark, mark som mycket bättre behövs för bostäder, arbetsplatser och gröna stråk.
Österleden kommer att medföra en kraftigt ökad biltrafik och öka på trafikinfarkten i
Stockholm. Leden är ju en led in till innerstan, inte en led förbi.
Projektet Ryssbergen vill vi också ska utgå. Ryssbergen är på många sätt ett viktigt område
att skydda. Det är en unik storstadsnära urskog med stor biologisk mångfald.
Ordförandes signatur
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Naturreservatsbildning är på gång och att då ta en betydande del av området och bygga på
är helt fel. De bostäder och verksamhetslokaler som är tänkta här bör istället kunna byggas
längre österut.
Bostadsbebyggelsen i Morningside marina har dåliga miljökonsekvenser och är långt ifrån
den bostadsbebyggelse som Nacka så väl behöver.”
-----
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§ 185

Dnr KFKS 2018/56

Motion hållbarhetsvecka i Nacka
Motion den 13 november 2017 av Sidney Holm och Lisskulla Zayane (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att anordna en hållbarhetsvecka och
noterar att hållbarhetsperspektivet lyfts under hela året i de evenemang som kommunen
arrangerar eller deltar i. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende
Motionärerna föreslår att Nacka kommun undersöker möjligheten att, ensam eller
tillsammans med andra, anordna en hållbarhetsvecka i kommunen.
Nacka kommun har idag flera arrangemang där näringsliv, föreningar och Nackabor möts
kring gemensamma frågor. När hållbarhetsfrågorna lyfts i de sammanhangen når det de
personer/organisationer som kan ha verklig effekt på miljö och hållbarhet. Inom ramen för
det miljöstrategiska uppdraget sker en fortsatt bevakning på att hållbarhetsfrågorna
fortsätter att lyftas på kommunens befintliga arrangemang och att Nacka kommun inte
adderar ytterligare en aktivitet. Bedömningen är att den metoden bättre överensstämmer
med målet om maximalt värde för skattepengarna.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 §148
Kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 107
Kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 107
Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 23 januari 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 148
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 107
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 107
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
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Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att anordna en hållbarhetsvecka och
noterar att hållbarhetsperspektivet lyfts under hela året i de evenemang som kommunen
arrangerar eller deltar i. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Yrkanden
Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL) och Rolf Wasteson
(V), bifall till förslaget i motionen.
Peter Zethraeus (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Sidney Holms yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med
Peter Zethraeus yrkande.

Protokollsanteckningar
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
”Hållbara samhällen är grundfundament för mänskligheten och Det är inte så att vi saknar
utmaningar, Klimatet skenar, den biologiska mångfalden utarmas, många upplever en ökad
otrygghet i samhället, många har svårt att hitta en lämplig bostad, ett lämpligt jobb,
samtidigt blir de allra rikaste blir allt rikare.
Det är bra att hållbarhet ingår som en del i alla projekt kommunen ägnar sig åt men att
bygga ett hållbart samhälle är så pass viktigt att åtminstone vi i Miljöpartiet anser att mer
måste göras.
Genom att arrangera en hållbarhetsvecka får hållbarhetsfrågorna större uppmärksamhet.
Ibland känns hållbarhet mest som ett dokument i en mapp på stadsledningskontoret.
Genom att olika organisationer, företagare och medborgare träffas tillsammans för att ta in
och dela kunskap kan nya korsbefruktningar uppstå samtidigt som man generellt höjer
medvetenheten och kunskapsnivån om betydelsen av ett hållbart samhälle.”
Rolf Wasteson lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
”Både i svaret till motionen och i debatten i Kommunfullmäktige var det enbart ekologisk
hållbarhet som behandlades. Men motionen tar även upp ekonomisk och social hållbarhet.
Särskilt social hållbarhet finns anledning att uppmärksamma på det sätt som motionen
föreslår.
I olika sammanhang, t ex i Nacka kommuns översiktsplan, finns social hållbarhet med som
mål. Och det finns all anledning att den gör det med tanke på att Nacka är en så segregerad
kommun, och segregation står i direkt motsatsställning till social hållbarhet. Men trots dessa
Ordförandes signatur
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mål så följs inte utvecklingen av den sociala hållbarheten upp och, framför allt, så saknas i
alla sammanhang någon som helst planerad insats för att öka just den hållbarheten.”
-----
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§ 186

Dnr KFKS 2017/1043

Motion - Äldreplan i Nacka
Motion den 13 november 2017 av Rolf Wasteson m. fl. (V)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna
bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärendet
Motionärerna yrkar i sin motion att kommunen upprättar en äldreplan för planering av
äldreomsorgen, tillgången på bostäder, aktiviteter, mötesplatser, tillgänglighet och
förebyggande hälsoarbete. I Mål och Budget för 2018 - 2020 har äldrenämnden fått ett
särskilt uppdrag att utreda vilka effekter äldreboomen i Nacka kommun kommer att få och
hur behoven av boende och omsorg ska mötas.
Enligt beslut i äldrenämnden den 13 december 2017 har social- och äldredirektören ett
uppdrag att införa konceptet ”Äldrevänlig kommun” där det ingår att ta fram en strategi
för hur Nacka kommun ska möta den åldrande befolkningens behov. Inom ramen för detta
uppdrag pågår och ska påbörjas utvecklingsarbeten som väl stämmer överens med
motionens yrkanden.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 §149
Kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 108
Kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 108
Äldrenämnden den 21 februari 2018 § 8
Äldreenhetens tjänsteskrivelse den 6 februari 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 149
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 108
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 108
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna
bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.
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Beslut i äldrenämnden den 21 februari 2018 § 8
Äldrenämnden föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna
bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Yrkanden
Birgit Hansson (V) yrkade, med instämmande av Ninni Lindberg (MP) och Gunilla Nyman
Gräff (S), bifall till förslagen i motionen.
Monica Brohede Tellström (L) yrkade, med instämmande av Eivor Örenmark (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Birgit Hanssons yrkande mot Monica Brohede
Tellströms yrkande och fann att Monica Brohede Tellströms yrkande hade bifallits.
Votering begärdes och verkställdes.
Vid voteringen avgavs 25 röster för Birgit Hanssons yrkande och 34 röster för Monica
Brohede Tellströms yrkande.
Kommunfullmäktige hade således bifallit Monica Brohede Tellströms yrkande, att bifalla
kommunstyrelsen förslag.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 4

Reservationer
Birgit Hansson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet fullmäktigegrupp och ingav
följande.
” Den här motionen handlar om att få till en samlad strategi för de äldre i vår kommun och
svaret blir att ett sådant arbete pågår genom ett beslut i Äldrenämnden och ett uppdrag till
Social- och äldredirektören. Det är bra, men vi har ändå svårt att se att intentionerna i
motionen blir uppfyllda.
I takt med utvecklingen så blir vi som är äldre fler och många blir äldre, äldre. Vi talar om
en stor grupp med en åldersspridning på kanske 30 år. Och vi kan se beteckningar som
yngre äldre o äldre äldre. Åldersrika säger Barbro Westerholm, och det är ett sympatiskt
begrepp, men det omfattar samma stora grupp.
Flexibelt boende är säkert den enskilt viktigaste faktorn för god livskvalitet under hela
denna del av livet. Vi behöver boenden med olika grader av stöd och med olika grader av
möjlighet att själv bidra till det dagliga livet. Samtidigt som det kan finnas behov av
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särskilda boenden föreställer jag mig att det också skulle vara önskvärt med boenden, där
man kan bo kvar länge, trots att behoven av stöd och insatser kan variera.
En annan viktig faktor är möjligheten att själv bestämma innehåll i stöd och insatser. Och
där ser behoven väldigt olika ut.
I den ena änden är vi många, som orkar och som därför väljer att fortsätta att arbeta och
engagera oss långt upp i åren. Behoven av stöd kanske inte är så stora i den gruppen.
Däremot föreställer jag mig att viljan att bidra skulle kunna tas till vara i många kommunala
verksamheter. Många nyanlända familjer har fått lämna far- och morföräldrar bakom sig
och skulle säkert älska att få extra mormor o farfar.
Viljan att bidra finns, det såg vi senast hösten 2015, när många flyktingar sökte skydd i
Sverige o därmed också Nacka. Föreningar organiserade och deras medlemmar o enskilda
gjorde stora insatser. Kommunen skulle kunna erbjuda startpunkter, arenor, mötesplatser
för olika initiativ, tex matlag, läsecirklar, barnpassning, extra mor- och farföräldrar. Viljan
att bidra tror jag finns, men det kan vara svårt att hitta sina likar o där skulle kommunen
kunna göra en insats.”
-----
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§ 187

Dnr KFKS 2017/1036

Motion - Kommunal underhållsplan för offentliga miljöer
i Nacka
Motion den 13 november 2017 av Rolf Wasteson m.fl. (V)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar natur- och trafiknämndens redovisning och konstaterar att
förslagen i motionen är delvis genomförda på så sätt att en underhållsplan för
utomhusmiljöer redan finns. Vidare ska förslagen om bättre underhåll av
utomhusanläggningar genomföras framöver genom bättre efterlevnad av underhållsplanen.
Motionen är därmed färdigbehandlad.

Ärendet
Kommunen har en detaljerad underhållsplan för parker definierad i upphandlade
skötselentreprenader. På senare tid har efterlevnaden av den i vissa fall varit bristfällig.
Förslagen i motionen om bättre underhåll av utomhusanläggningar ska genomföras
framöver genom bättre efterlevnad av underhållsplanen. Kommunen avser i detta läge bl.a.
utföra avhjälpande lekplatsunderhåll i egen regi för att snabbt säkerställa kvaliteten i detta
arbete samt fortsatt följa upp kvaliteten på entreprenörernas utförda arbete.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 §150
Kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 109
Kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 109
Natur- och trafiknämnden den 28 februari 2018 § 30
Tjänsteskrivelse av drift offentlig utemiljö den 5 februari 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 150
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 109
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 109
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
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Kommunfullmäktige noterar natur- och trafiknämndens redovisning och konstaterar att
förslagen i motionen är delvis genomförda på så sätt att en underhållsplan för
utomhusmiljöer redan finns. Vidare ska förslagen om bättre underhåll av
utomhusanläggningar genomföras framöver genom bättre efterlevnad av underhållsplanen.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
Beslut i natur- och trafiknämnden den 28 februari 2018 § 30
Natur- och trafiknämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar natur- och trafiknämndens redovisning och konstaterar att
förslagen i motionen är delvis genomförda på så sätt att en underhållsplan för
utomhusmiljöer redan finns. Vidare ska förslagen om bättre underhåll av
utomhusanläggningar genomföras framöver genom bättre efterlevnad av underhållsplanen.
Motionen är därmed färdigbehandlad.

Yrkanden
Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Majvie Swärd (S), Mikael Carlsson (NL),
och Per Chrisander (MP), bifall till förslagen i motionen.
Gunilla Grudevall Steen (L) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med
Gunilla Grudevall Steens yrkande.

Protokollsanteckningar
Majvie Swärd lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Att inte ha underhållet av offentliga miljöer i egen regi utan lägga ut arbetet på
entreprenad visade sig i detta fall vara mindre lyckat. Trots att, det enligt uppgift, har varit
noggrant beskrivet i avtal vad som ska göras när det gäller skötsel och underhåll, har det
ändå inte fungerat. Det ligger också i kommunens ansvar att se till att entreprenörerna har
rätt kompetens för de uppgifter som ska utföras - när så inte är fallet ökar risken för
olyckor och skador vid t ex användning av lekredskap. Kommunen har också ett
uppföljningsansvar. Positivt att kommunen har tagit till sig kritiken och nu kommer att
göra förändringar som leder till förbättringar. Det är dock angeläget att det görs en
ordentlig underhållsplan i motionens anda.”
-----
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§ 188

Dnr KFKS 2017/1040

Plan för minskad segregation
Motion den 13 november 2017 av Rolf Wasteson m.fl. (V)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att det är viktigt att samverka med myndigheter, kommuner,
näringsliv och civilsamhälle för att bidra till ett samhälle där alla har samma möjligheter.
Särskilt ska insatser för att människor har arbete och egen försörjning prioriteras.
Motionen är därmed färdigbehandlad.

Ärendet
Enligt motionärerna tillhör Nacka en av Sveriges mest segregerade kommuner. De föreslår
att Nacka ska anta en målsättning för att bli en mer jämlik kommun och att kommunen
utarbetar en plan för hur detta ska ske.
Nacka bidrar till jämlikt samhälle genom att fortsätta utveckla välfärdstjänster med hög
kvalitet och genom att låta människor själva bestämma vem som ska utföra dem. Men
generellt är segregation och ojämlikhet ett problem för hela det demokratiska samhället.
Det är svårt för en enskild kommun att komma tillrätta med segregationsproblematik utan
insatser på nationell nivå. Framgång beror mer på hur väl samverkan och samarbete mellan
myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhälle kan ske och mindre på arbetet inom
enskilda kommuner.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 §151
Kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 110
Kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 110
Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 151
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 110
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
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Beslut i kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 110
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det är viktigt att samverka med myndigheter, kommuner,
näringsliv och civilsamhälle för att bidra till ett samhälle där alla har samma möjligheter.
Särskilt ska insatser för att människor har arbete och egen försörjning prioriteras.
Motionen är därmed färdigbehandlad.

Yrkanden
Filip Wiljander (M) yrkade, med instämmande av Monica Brohede Tellström (L), Jan-Eric
Jansson (KD) och Tobias Nässén (M), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Borna S Rowshani (V) yrkade, med instämmande av Ella Tegsten (S) och Pascal Fall (MP),
bifall till förslagen i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Filip Wiljanders yrkande mot Borna S Rowshanis
yrkande och fann att Filip Wiljanders yrkande hade bifallits.
Votering begärdes och verkställdes.
Vid voteringen avgavs 35 röster för Filip Wiljanders yrkande och 24 röster för Borna S
Rowshanis yrkande. En ledamot avstod.
Kommunfullmäktige hade således bifallit Filip Wiljanders yrkande.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 5

Reservationer
Borna S Rowshani reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
”Nacka är en hårt segregerad kommun, med strikt geografisk indelning. Att Nackahögern
inte ser det är naturligtvis för att deras monopol på makten skapat denna söndring och vi
blir inte förvånade över att Mats Gerdau väljer ett "klipp-o-klistra-svar" på vår motion.
Vi noterar att Nackas Liberaler ser "intentionerna" med motionen, men tråkigt nog vill de
inte lyfta ett finger för att åtgärda då det är viktigare att upprätthålla illusionen om
Superduperkommunen Nacka.
Nacka är i stort behov av en aktiv politik för alla, vi behöver blandade boendeformer,
trygga anställningar och ett slopande av nyliberala vanföreställningar om marknadens
magiska godhet. Vi ser lågt valdeltagande och utbredd pessimism i de kommundelar som
alltid prioriteras bort. Det är hög tid för en aktiv närvaro och breda strategier för att Nacka
Ordförandes signatur
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ska bli en kommun för alla, inte bara för de geografiska klickar som utgör Alliansens
väljarbas.”

Protokollsanteckningar
Monica Brohede Tellström lät anteckna följande för Liberalernas fullmäktigegrupp.
”Att arbeta aktivt för att motverka bostadssegregation och ge förutsättningar för bättre
integration är ett prioriterat område för Liberalerna. Det handlar om att varje Nackabo ska
ha möjligheter att växa och utvecklas mot de mål hen själv formulerar, och hinder för detta
kan vara bristande språkkunskaper, svårigheter att kunna försörja sig och ett litet eller
obefintligt kontaktnät. Därför gillar vi intentionen med motionen, men det som behövs är
inte en plan utan att Nacka fortsätter med det bra arbete som görs inom detta område och
kompletterar mer ännu fler åtgärder.”
Pascal Fall lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
” Miljöpartiet tycker att de behövs en plan mot segregation i Nacka. Vi tackar Vänster
Partiet för en bra motion. Att vara Sveriges fjärde mest segregerade kommun enlig SCB är
ett problem som vi varken kan eller får ignorera. Vi tycker att det är kommunens ansvar att
tillrätta en plan och sätta upp mål för att om inte eliminera åtminstone minsta
segregationen i Nacka. Den ekonomiska och etniska segregation är inte bara i Nacka utan
hela landet, men Vi kan inte skyla på det och gör ingenting speciellt när vi ligger så dålig i
en nationell jämförelse.
Miljöpartiet tycker att nu när vi bygger stad ska vi ta tillfället att bygga bostäder där rika och
mindre rika, utlänningar och infödda, gamla och unga har råd att bo. Deras barn kan då gå i
samma skolor och delta i samma fritidsaktiviteter och tillsammans bygga det mångfaldiga
samhället som inte bara Miljöpartiet utan alla demokratiska partier drömmer om.
Segregation och dyrt och gammaldags framtiden är integration och mångfald därför ska
Nacka kommun uträtta en sådan plan med mätbara mål och tydliga metoder”
Ella Tegsten lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
”När LM staden i Midsommarkransen byggdes på 40 talet så var LM med och satte krav
för att bygga fotbollsplaner och förskolor. Dom gjorde det för att dom visste att skulle
dom få arbetare att flytta ut dit så skulle behövdes ett helt samhälle inte bara någonstans att
sova. Dom visste att arbetarna inte skulle vilja resa till stan för att använda eventuella
fritidsytor. Det gjorde att Midsommarkransen kunde växa till ett samhälle där alla fick
samma förutsättningar att lyckas.
Motionen vänsterpartiet har skrivit handlar om att Nacka skapat ett segregerat samhälle.
Där modellen inte är att sammarbeta eller samverka för att motverka segregation.
Motionen vill ha därför att man ska skapa en plan för detta. Det tycker Socialdemokraterna
är viktigt och röstade därför för motionen.
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Moderaterna svarade istället med att det är segregationen som gör att det skapas drivkraft
att lyckas. Det är väldigt osympatiskt. Majoriteten har bland annat infört hyresmodeller
som exempelvis gör att Fisksätra Skolan betalar 41% av elevernas skolpeng i jämförelse
med Ektorp Skolan som betalar 14%. De skillnader i förutsättningar menar
Socialdemokraterna skapar ett segregerat samhälle.
Samhällsplaneringen kan inte förlita sig på att marknaden magisk ska lösa våra problem.
Det är våran uppgift som politiker att ta ansvar och skapa möjligheter till ett samhälle inte
motsättningar för att försvara skattesänkningar.”
-----
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§ 189

Dnr KFKS 2017/1167

Motion – FN-certifiering av Nackas skolor
Motion den 11 december 2017 av Sidney Holm (MP) och Lisskulla Zayane (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen ”Klart att Nacka ska ha FN-skolor”.

Ärendet
Motionärerna föreslår att Nacka kommun ser över möjligheten att erbjuda resurser till
skolor som önskar bli FN-certifierade.
Om en skola väljer att bli FN-certifierad så utgör det en profilering av skolan, som troligen
kommer att vara bestående över längre tid, eftersom det innebär ett långsiktigt samarbete
med svenska FN-förbundet och satsningar på kompetensutveckling, olika anpassningar i
skolans verksamhet. Bedömningen är att skollagen inte ger utrymme för
utbildningsnämnden att öronmärka särskild finansiering för en enskild skolas profilering.
Utifrån rådande ansvarsfördelning för skolan är det också rektors ansvar att besluta hur en
skolas resurser ska fördelas och om skolan ska ha en särskild profil. Mot denna bakgrund
beslutar kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 §152
Kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 111
Kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 111
Utbildningsnämnden den 15 februari 2018 § 11
Utbildningsenhetens tjänsteskrivelse den 18 januari 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 152
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 111
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 9 april 2018 § 111
Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen ”Klart att Nacka ska ha FN-skolor”.
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Beslut i utbildningsnämnden den 15 februari 2018 § 11
Utbildningsnämnden föreslog att kommunfullmäktige skulle fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen ”

Yrkanden
Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Borna S Rowshani (V), Mikael Carlsson
(NL), bifall till förslaget i motionen.
Tobias Nässén (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Sidney Holms yrkande mot Tobias Nässéns yrkande
och fann att Tobias Nässéns yrkande hade bifallits. Votering begärdes och verkställdes.
Vid voteringen avgavs 14 röster för Sidney Holms yrkande och 45 röster för Tobias
Nässéns yrkande.
Kommunfullmäktige hade således bifallit Tobias Nässéns yrkande, att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 6

Protokollsanteckningar
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
”Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till
år 2030. Att lösa klimatkrisen. Att minska ojämlikheter i världen. Att avskaffa extrem
fattigdom. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan
det här uppnås, om alla hjälper till, även vi här i Nacka. Om målen ska fungera måste dock
alla känna till dem och det är därför vi föreslår en FN-certifiering av Nackas skolor. För att
öka medvetenheten om de utmaningar vi står inför och för att få fler att engagera sig i
arbetet för att lösa problemen.
Nacka bygger stad och år 2030 ska vi ha byggt 13 500 nya bostäder i centrala Nacka. Det är
mycket vi kan förändra när vi ska bygga så mycket och det är viktigt att vi gör det till det
bättre, på ett sätt som bidrar till ett hållbart Nacka, ett hållbart Sverige och en hållbar värld.
Lokalt kan inte lösa alla problem i världen men vi kan se till att vara en del av lösningen
istället för en del av problemet. Vi kan ”gräva där vi står”. En FN-certifiering av Nackas
skolor skulle kunna bli startskottet för en ny ”grävrörelse” i Nacka, den här gången för en
hållbar värld.”
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Anders Tiger (KD) lät anteckna följande för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Att FN-certifiera skolor är en utmärkt idé. Vi är gärna med och inspirerar skolor att ta till
vara FN-förbundets fina verktyg för att arbeta med internationella frågor. Men det ska ske
utifrån skolornas intresse. Skolledning och lärare måste själva vilja lägga tid och resurser på
detta. Om professionen har annat fokus, inte vill eller kanske inte förstår att ta till vara
dessa möjligheter, så kan det till och med vara bättre att de inte blir FN-certifierade.
Ett av de viktigaste skälen till framgångarna för Nackas skolor är också att skolorna själva
har makt och möjlighet att använda hela sin ekonomi enligt egen professionell bedömning,
utan att politiker hänger över axeln och har synpunkter.
Denna ömsesidiga respekt mellan skolprofession och politik har inte kommit av sig självt.
Att det kan fungera, är en dyrköpt erfarenhet, både för skolledningar och politiker. Det ska
man inte urholka med olika, i för sig goda och lovvärda, förslag.”
-----
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§ 190

Dnr KFKS 2017/379

Digitalisering för framtidens bostäder
Motion den 20 april 2017 av Khashayar Farmanbar m fl. (S)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen eftersom kommunen inte enligt lag har
möjlighet att påverka kvaliteten med avseende på digitalisering i de bostäder som byggs.
Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärendet
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram
en digitaliseringsstrategi för framtidens bostäder.
För att en digitaliseringsstrategi ska leda till en konkret påverkan på kvaliteten med
avseende på digitalisering i de bostäder som byggs i kommunen krävs i de allra flesta fall att
kommunen reglerar digitaliseringsfrågorna i detaljplan eller i genomförandeavtal. Plan- och
bygglagen (PBL) förbjuder dock, med vissa undantag, att kommunen ställer egna krav på
byggnaders tekniska egenskaper, så kallade kommunala särkrav. De exempel på bostäders
egenskaper som motionärerna vill se beskrivna i digitaliseringsstrategin utgör sådana
egenskaper som omfattas av förbudet i PBL.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 153
Kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 149
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheterna Nacka och Nacka stad den 22 mars 2018
Motion ”Digitalisering för framtidens bostäder”
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 24 april 2017
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 april 2017

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 153
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 149
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
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Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen eftersom kommunen inte enligt lag har
möjlighet att påverka kvaliteten med avseende på digitalisering i de bostäder som byggs.
Motionen är med detta färdigbehandlad.

Yrkanden
Khashayar Farmanbar (S) yrkade bifall till förslaget i motionen.
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Khashayar Farmanbars yrkande mot Cathrin
Bergenstråhles yrkande och fann att Cathrin Bergenstråhles yrkande hade bifallits.
Votering begärdes och verkställdes.
Vid voteringen avgavs 18 röster för Khashayar Farmanbars yrkande och 35 röster för
Cathrin Bergenstråhles yrkande. Fem ledamöter avstod.
Kommunfullmäktige hade således bifallit Cathrin Bergenstråhles yrkande, att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 7
-----
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§ 191

Dnr KFKS 2017/927

Avtal för Skurubron
Motion den 16 oktober 2017 av Christina Ståldal (NL)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen eftersom det är kommunens vilja att den
nya Skurubron ska byggas snarast möjligt och att ett ifrågasättande av ingånget avtal skulle
äventyra hela projektet. Eftersom vare sig nuvarande eller tidigare regeringar avsatt
tillräckligt med pengar för en ny Skurubro fordras denna medfinansiering för att bron ska
kunna byggas.
Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende
Christina Ståldal (NL) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober
2017 en motion med förslag om att kommunen ska omförhandla gällande avtal med
Trafikverket om byggande av en ny Skurubro mot bakgrund av att de gamla
förutsättningarna och villkoren inte längre gäller. Finansieringen ska i så hög grad som
möjligt belasta Trafikverket som har till uppgift att finansiera broar och vägar.
Det befintliga avtalet mellan Trafikverket och Nacka kommun har gjort det möjligt att
tidigarelägga bygget av ny Skurubro. Avtalet bygger på att delar av kostnaden för projektet
bekostas av avgifter från trafikanterna. Tidplanen har förskjutits men byggstart är planerad
hösten 2018 och ny bro beräknas stå klar i slutet av 2021.
Det är kommunens vilja att den nya Skurubron ska byggas snarast möjligt och att ett
ifrågasättande av ingånget avtal skulle äventyra hela projektet. Eftersom vare sig nuvarande
eller tidigare regeringar avsatt tillräckligt med pengar för en ny Skurubro fordras denna
medfinansiering för att bron ska kunna byggas.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 154
Kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 152
Stadsledningskontoret tjänsteskrivelse den 28 februari 2018
Motion
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Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 154
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 152
Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige fattar följande beslut
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen eftersom det är kommunens vilja att den
nya Skurubron ska byggas snarast möjligt och att ett ifrågasättande av ingånget avtal skulle
äventyra hela projektet. Eftersom vare sig nuvarande eller tidigare regeringar avsatt
tillräckligt med pengar för en ny Skurubro fordras denna medfinansiering för att bron ska
kunna byggas.
Motionen är med detta färdigbehandlad.

Yrkanden
Christina Ståldal (NL) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL), bifall till
förslagen i motionen.
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall Steen (L), bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Christina Ståldals yrkande mot Mats Gerdaus yrkande
och fann att Mats Gerdaus yrkande hade bifallits. Votering begärdes och verkställdes.
Vid voteringen avgavs 21 röster för Christina Ståldals yrkande och 32 röster för Mats
Gerdaus yrkande. Sex ledamöter avstod.
Kommunfullmäktige hade således bifallit Mats Gerdaus yrkande, att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 8

Reservationer
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistans fullmäktigegrupp.

Protokollsanteckningar
Gunnel Nyman Gräff (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Socialdemokraterna drev under flera år frågan om ny Skurubro. Till slut tog även
moderaterna upp behovet av en ny bro och i ett stort reklamblad från kommunen lovade
Erik Langby och Jonas Nilsson, moderata KSO i Nacka respektive Värmdö att
kommunerna skulle hjälpa till genom att låna ut pengar till Vägverket för att brobygget
skulle komma igång, då tidplanen var att bron skulle börja byggas 2016-2019. Nu är det
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2018! När avtalet skulle skrivas hade majoriteten i Nacka ändrat sig och lovat att Boo- och
Värmdöbor skulle stå för notan. Socialdemokraterna yrkade avslag på avtalsskrivningen
(och reserverade sig) och drev istället linjen om att bron skulle finansieras gemensamt
istället för med broavgifter, eftersom dessa skapar en orättvisa för de boende på östra sidan
om Skurubron (och även alla Värmdöbor).
Denna motion är en av många försök från oppositionen sedan dess att få till ett rimligare
avtal. Samtidigt behövs den ökade kapaciteten då vi redan nu ser dagliga långa köer vid
bron. Inte minst fastnar bussarna där, eftersom vägen smalnar av till två vägbanor och
bussfilen försvinner. Noteras kan att det är 22 olika busslinjer som passerar Skurubron.
Den nya bron innebär också ökad trafiksäkerhet. Dessa faktorer sammantaget gör att en ny
bro snarast behöver komma på plats. Samtidigt vill vi socialdemokrater att kommunen
öppnar diskussionen om möjligheten till omförhandling med trafikverket, då trafikverket
redan har försenat broprojektet och därmed i formell mening gjort avsteg från avtalet.
Kommunstyrelsens ordförande hävdade i debatten under kommunfullmäktige att han
”pratat” med Vägverket, som var helt ointresserade. Det framgick aldrig huruvida dessa
samtal var formella från kommunen eller inte, och inte heller redogjordes för något mer
konkret om hur Nacka kommun skulle kunna eller har försökt påverka Vägverket ang.
finansieringen.”
Mats Gerdau lät anteckna följande för Moderaternas fullmäktigegrupp.
”I höst börjar nya Skurubron byggas. Äntligen! Den behövs för att Nackaborna ska komma
fram till sina jobb i rimlig tid och för att vi ska få ett robust trafiksystem där
trafiksäkerheten är hög. Nuvarande bro är alltför olycksdrabbad med både skadade och
köer som följd.
Utan det avtal som träffades 2009 skulle den nya bron aldrig börja byggas. Vi konstaterar
att vare sig nuvarande eller tidigare regeringar har avsatt pengar för hela Skurubron, därför
har vi varit beredda att acceptera en broavgift på nya bron så länge som nuvarande bro är
fortsatt avgiftsfri. De alternativ som funnits är ”bro nu med avgift” eller ”bro sen, oklart
när och oklart om det blir avgift”.
Nackalistan föreslog idag att avtalet nu ska omförhandlas för att avgifterna ska tas bort.
Det skulle sannolikt leda till att Trafikverket omedelbart avbryter arbetet med nya bron,
eftersom finansiering saknas. Nackalistan medgav att kommunen skulle behöva låna upp
pengar till dess staten kan eller vill betala. På stående fot lovade de alltså bort över en halv
miljard kronor av Nackas skattebetalarnas pengar till en ny statlig bro, helt utan att det
funnits med i Nackalistans budgetförslag tidigare. Det är minst sagt en oansvarig hantering
av skattepengar. Och dåligt för alla Boo-bor och Värmdöbor som längtar efter bättre
framkomlighet.”
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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”Miljöpartiet lämnade in en motion 2018-01-29 som också handlar om avtalet för
Skurubron men som inte riskerar att försena bygget genom att riva upp själva avtalet. I vår
motion lyfter vi det orimliga i att finansiera bron via en broavgift och vill att kommunen tar
kontakt med Trafikverket och Värmdö kommun, för att tillsammans undersöka om det
idag finns andra finansieringsmöjligheter för den nya Skurubron.
Så här i efterhand när vi vet att den gamla Skurubron inte var i så dåligt skick som man lät
påskina när beslutet om att medfinansiera den nya Skurubron togs, hade vi i Miljöpartiet
inte röstat för avtalet. Om det ursprungliga beslutsunderlaget också hade tagit upp alla
faktiska kostnader förknippade med broavgiften, hade vi inte heller röstat för att
medfinansiera bron. Då hade vi hellre väntat tills staten byggde en ny bro på sin statliga väg
gratis.”
Christina Ståldal lät anteckna följande för Nackalistans fullmäktigegrupp.
”Denna motion av Nackalistan gav upphov till en livlig debatt och med avsedda eller
oavsedda missförstånd. Nackalistan vill att Trafikverket/staten ska bekosta renoveringen av
bron. Att kommunen skulle ha inlett en diskussion om konsekvenser och följder av att
verket inte hade igångsatt brobygget i avsedd tid, 2014, och därmed givit upphov till ett
avtalsbrott. Vi tror inte på att kommunen inte hade haft något att sätta emot i denna fråga
utan tror snarare att det är en efterhandskonstruktion för att motivera den utomordentliga
passivitet som kommunledningen har visat i detta för Boo-borna så viktiga ärende. Stöd till
motionen.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 192

Dnr KFKS 2017/1038

Kundvalssystem
Motion den 11 november 2017 av Rolf Wasteson m. fl. (V)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen då kundval är en av Nackas styrprinciper
och en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete. Syftet med kundvalet är att ge
kommuninvånarna direkt inflytande över den service de har rätt till.

Ärende
I motionen föreslås att kundvalssystemet och begreppet kund ska avskaffas. Motionärerna
anser att de demokratiska rättigheterna reduceras när medborgare ses som kunder, att
systemet i sig har blivit kostnadsdrivande och har missgynnat människor som av olika skäl
har svårt att ta reda på vad olika alternativ innebär.
Kundval föddes i Nacka kommun under mitten av åttiotalet och har sedan dess utvecklats
på olika områden till att numera omfatta nästan all individuellt riktad service inom förskola,
utbildning, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Kundval är en av Nackas
styrprinciper och en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete. Syftet med kundvalet
är att ge medborgarna direkt inflytande över den service de har rätt till.
Genom tydliga och transparanta mätsystem har ytterst medborgarna makten över vilka som
ska tillhandahålla välfärden. För att veta vilka verksamheter som erbjuder bra kvalitet
fokuserar kommunen på att utveckla resultatuppföljning av verksamheterna – oavsett om
de är privata, ideella eller kommunala. Genom att göra resultaten tillgängliga för
medborgarna kan de själva se och avgöra vilka verksamheter som fungerar. Alla anordnare,
privata som kommunala, konkurrerar därmed med varandra på lika villkor. Kundvalet
skapar incitament för kvalitetsförbättringar och mångfald.
Begreppet kund är centralt i den nuvarande kundvalsmodellen och tydliggör relationen
mellan anordnare och medborgarna.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 155
Kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 153
Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 4 april 2018
Motion

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 153
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen då kundval är en av Nackas styrprinciper
och en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete. Syftet med kundvalet är att ge
kommuninvånarna direkt inflytande över den service de har rätt till.

Yrkanden
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Eva Öhbom Ekdahl (M), Monica Brohede
Tellström (L), Bosse Ståldal (NL), Jan-Eric Jansson (KD) och Tobias Nässén (M) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Rolf Wasteson (V) yrkade bifall till förslagen i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Hans Peters yrkande mot Rolf Wastesons yrkande och
fann att Hans Peters yrkande hade bifallits. Votering begärdes och verkställdes.
Vid voteringen avgavs 56 röster för Hans Peters yrkande och 3 röster för Rolf Wastesons
yrkande.
Kommunfullmäktige hade således bifallit Hans Peters yrkande, att bifalla kommunstyrelsen
förslag.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 9

Reservationer
Protokollsanteckningar
Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Vi röstade inte för denna motion då vi vill värna om Nackabornas rätt att få önska eller
välja men vi ser stora brister med nuvarande utformning som vi vill åtgärda.
Vi socialdemokrater vill se fler valmöjligheter och att varje Nackabo ska få större makt över
sin vardag. Däremot är alliansens utformning av kundvalet baserad på parametrar som inte
utgår från individens behov. Det innebär att lösningen skapar orättvisa, ojämlikhet och kan
bli kostnadsdrivande. Ett tydligt exempel är skolorna när samma peng per elev ska räcka till
alla kostnader. I Fisksätraskolan får eleverna betala 41% av sin peng till hyran, medan i
exempelvis Ektorpskolan bara 14%.”
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Dnr KFKS 2017/1035

Kolloverksamhet för barn i Nacka
Motion den 10 november 2017 av Rolf Wasteson m fl. (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Motionärerna har i en motion föreslagit att det ska anordnas kolloverksamhet i Nacka
kommun, att alla som söker ska kunna erbjudas plats och att kolloavgifterna ses över.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 156
Kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 154
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2018
Protokollsutdrag fritidsnämnden den 15 februari 2018 § 8
Motion

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 156
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 154
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen. Bedömningen är att barn och ungdomar i
Nacka redan erbjuds verksamheter i och utanför kommunen som uppfyller intentionerna
bakom förslagen och att taxan för kolloverksamhet som fastställs av kommunfullmäktige i
samband med ärendet om mål och budget redan är anpassad för hushåll med lägre
inkomster.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Dnr KFKS 2017/1042

Skolornas lokalhyror
Motion den 13 november 2017 av Rolf Wasteson m. fl. (V)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Motionärerna föreslår att det nuvarande systemet med internhyra ska avskaffas och ersättas
med ett system där lokalerna är en fri nyttighet eller en fast andel av skolpengen avsätts till
hyra. De vill att kommunstyrelsen ska utforma det nya systemet så att det kan införas
snarast och senast år 2019.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj § 157
Kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 156
Tjänsteskrivelse från enheten för fastighetsförvaltning den 16 april 2018

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 157
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 156
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Dnr KFKS 2017/1174

Snabbladdningsstationer i Nacka
Motion den 11 december 2017 av Sidney Holm och Lisskulla Zayane (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
I motionen ”Snabbladdning ur ett hållbarhetsperspektiv” föreslår motionärerna att
kommunen tar fram en strategi för utbyggnad av snabbladdningsstationer över hela Nacka
så att fler får möjlighet att snabbladda sina elbilar.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 158
Kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 155
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 mars 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 158
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 155
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Natur- och trafiknämnden fick i beslutet den 13 november 2017, § 307, om mål och budget
2010-2020 (särskilt beslut nr 39) i uppdrag att ta initiativ till fler laddstolpar.
Kommunfullmäktige bedömer att det uppdraget omfattar att översiktligt kartlägga
möjligheten att på kort och lång sikt bygga ut anläggningar för snabbladdning av elbilar på
strategiska ställen i Nacka. Förslaget i motionen kan med detta anses bifallet.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Dnr KFKS 2018/1165

Förslag om biltrafiken i Nacka
Motion den 11 december 2017 av Sidney Holm och Lisskulla Zayane (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
I sin motion föreslår motionärerna att Nacka ser över möjligheten att delta i den
Europeiska Trafikantveckan och förslår även en bilfri dag i anslutning till denna. Enligt
motionen kan förslagen leda till att invånarna i Nacka får uppleva staden på ett nytt sätt
samtidigt som det kan bli en dag för att väcka både (efter)tanke och diskussion.

Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 159
Kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 157
Natur- och trafiknämnden den 27 mars 2018 § 54
Tjänsteskrivelse från trafikenheten den 28 februari 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Kommunfullmäktige den 21 maj 2018 § 159
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
Beslut i kommunstyrelsen den 7 maj 2017 § 157
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige bifaller förslaget att kommunen ska delta i den Europeiska
Trafikantveckan genom att i första hand flytta relevanta aktiviteter till den veckan.
2. Kommunfullmäktige avslår förslaget om en bilfri dag med hänvisning att det saknas den
typ av stadsstruktur i Nacka som krävs för att kunna uppleva kontrasten.
Motionen är därmed färdigbehandlad.
Beslut i natur- och trafiknämnden den 27 mars 2017 § 54
Natur- och trafiknämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige bifaller förslaget att kommunen ska delta i den Europeiska
Trafikantveckan genom att i första hand flytta relevanta aktiviteter till den veckan.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2. Kommunfullmäktige avslår förslaget om en bilfri dag med hänvisning att det saknas den
typ av stadsstruktur i Nacka som krävs för att kunna uppleva kontrasten.
Motionen är därmed färdigbehandlad.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§

197

Dnr KFKS 2017/384

Båtförbindelse Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården
Motion den 24 april 2017 av Roger Bydler m. fl. (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Motionärerna framför i sin motion att när Nacka bygger nytt och mark exploateras samt
tillgängligheten till grönområden beskärs, så gäller det att tänka om och tänka nytt vad
gäller kollektivtrafik på vatten. De anser att kommunen bör ta nya grepp vad gäller
båttrafiken genom att helt eller delvis i kommunal regi testa en triangelbåtförbindelse
mellan områdena Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 189
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018
Motion Båtförbindelse Kvarnholmen-Finnboda-Djurgården

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 189
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen. Nacka gynnar en framtida förstärkt
båttrafik bättre genom ett fortsatt aktivt deltagande i de många gemensamma insatser som
redan pågår i länet.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2018 § 95
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen. Nacka gynnar en framtida förstärkt
båttrafik bättre genom ett fortsatt aktivt deltagande i de många gemensamma insatser som
redan pågår i länet.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§

198

Dnr KFKS 2017/1163

Äldreperspektiv i samhällsplaneringen
Motion den 11 december 2017 av Christina Ståldal, Mikael Carlsson, Bosse Ståldal med
flera (NL)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Nackalistan (NL) vill i sin motion inkommen den 11 december att kommunfullmäktige
snarast beslutar att;
1. Starta ett arbete med att kontakta och ha dialoger med äldreföreningar och – råden i
syfte att få in mer kunskaper om äldreperspektiv i samhällsplaneringen.
2. Implementera dessa kunskaper snarast möjligt i de pågående planarbetena i Nacka
3. Gå med i Världshälsoorganisationens nätverk Äldrevänliga städer
4. Utarbeta en flerårig handlingsplan med äldreperspektiv i samhällsplaneringen

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 190
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2018 § 97
Äldrenämnden den 28 mars 2018 § 18
Äldreenhetens tjänsteskrivelse den 9 april 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 190
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna
bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2018 § 97
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna
bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§

199

Dnr KFKS 2018/83

Öka den politiska representationen vid
kommunevenemang
Motion den 28 januari 2018 av Gunnel Nyman Gräff (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Motionärerna vill att den politiska representationen vid kommunevenemang ska öka. De
vill att oppositionen i större utsträckning bjuds in att delta i olika kommunevenemang och
vid studieresor.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 191
Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 191
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Förslagen i motionen föranleder inga ytterligare åtgärder då det ligger inom nämndernas
ansvar att hantera frågor så som representation mm.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2018 § 98
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Förslagen i motionen föranleder inga ytterligare åtgärder då det ligger inom nämndernas
ansvar att hantera frågor så som representation mm.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§

200

Dnr KFKS 2018/201

Fruktträd och bärbuskar i Nacka stad
Motion den 5 mars 2018 av Sidney Holm och Lisskulla Zayane (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärende
Motionärerna föreslår att kommunen planerar in träd och buskar med ätliga frukter och bär
i Nackas nya stadspark.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 192
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj 2018
Natur och trafiknämnden den 24 april 2018 § 73
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 192
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera att det redan pågår ett arbete som
uppfyller intentionerna bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta
färdigbehandlad.
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 maj 2018 § 99
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera att det redan pågår ett arbete som
uppfyller intentionerna bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta
färdigbehandlad.
Beslut i natur och trafiknämnden den 24 april 2018 § 73
Natur och trafiknämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller
intentionerna bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 201

Anmälningar, meddelanden och tillkännagivanden
Program för konst och kultur i det offentliga rummet (KFKS 2017/1118)
Synpunkter från Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 202

Anmälningar från revisorerna
Det fanns inga anmälningar från revisorerna till sammanträdet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§

203

Dnr KFKS 2018/640

Motion – Skolor i massivträ
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 204

Dnr KFKS 2018/641

Motion - Hundar på allmänna badplatser
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 205

Dnr KFKS 2018/642

Motion - Badmöjligheter vid Sickla strand
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 206

Dnr KFKS 2018/644

Motion - Sprängsten som material vid planering av
Nacka stad
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

92

18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 207

Dnr KFKS 2018/645

Motion - Högt trähus i Nacka
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

93

18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 208

Dnr KFKS 2018/646

Motion - Gång- och cykelbana vid Älta skola
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

94

18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 209

Dnr KFKS 2018/647

Motion - Ökad säkerhet i Nackatrafiken
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

95

18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 210

Dnr KFKS 2018/648

Motion - Metod för förbättrad vattenkvalité i Järlasjö
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

96

18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 211

Dnr KFKS 2018/649

Motion - Flygbuller i Nacka
Motion den 18 juni 2018 av Lisskulla Zayane och Sidney Holm (MP)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

97

18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 212

Dnr KFKS 2018/650

Motion - Förbättrad tillgänglighet för äldre vid
Finnberget
Motion den 18 juni 2018 Christina Ståldal m. fl. (NL)

Handlingar i ärendet
Motion
Sedan motionen föredragits beslutade fullmäktige remittera den till kommunstyrelsen för
beredning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 213

Dnr KFKS 2018/651

Interpellation - Förbättrad tillgänglighet för äldre vid
Finnberget
Interpellation den 18 juni 2018 av Christina Ståldal m. fl. (NL)
Christina Ståldal anhöll om att till miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande
framställa följande upplästa interpellation.

Handlingar i ärendet
Interpellation
Sedan fullmäktige medgett att interpellationen fick framställas, antecknades att den skulle
besvaras vid ett senare tillfälle.

-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

99

18 juni 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§

214

Dnr KFKS 2018/652

Interpellation - Trakasserier och övergrepp på
arbetsplatser i kommunen
Interpellation den 18 juni 2018 av Birgit Hansson (V)
Birgit Hansson anhöll om att till kommunstyrelsens ordförande framställa följande upplästa
interpellation.

Handlingar i ärendet
Interpellation
Sedan fullmäktige medgett att interpellationen fick framställas, antecknades att den skulle
besvaras vid ett senare tillfälle.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

