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§ 241 KFKS 2022-1 

Anmälningar  

Beslut 
Anmälningarna noteras till protokollet.  
 

Handlingar i ärendet 

Anmälningar 2022-10-03 

Ärende Åtgärd/ansvar 

Skrivelser  
 

MSNs beslut 20220921 § 158 samt yttrande 
över revisionsskrivelse och granskningsrapport 
2/2022 – Granskning av kommunens 
miljöarbete inom ramen för ”Miljösmart 
kommun” 
MSN 2022-00098 

 

Inbjudningar 
 

Inbjudan från SKR till webbseminarium: 
Aktuellt inom plan-och miljöområdet den 26 
oktober 2022 
KFKS 2022-00003 

 

Inbjudan från SKR till remisskonferens om 
betänkande SOU 2022:40 – God Tvångsvård 
den 24 oktober 2022 
KFKS 2022-00630 

 

Övrigt 
 

Protokoll KSSU 2022-09-20 samt protokoll 
från KSAU och KSVU 2022-09-27 

 

Rektors beslut om avstängning i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan enligt 5 
kap. 17 § skollagen (2010:800) 
KFKS 2022-00824 

 

Rektors beslut om avstängning i grundskolan 
enligt 5 kap. 14 § skollagen (2010:800)  
KFKS 2022-00833 
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Rektors beslut om avstängning i grundskolan 
enligt 5 kap. 14 § skollagen (2010:800)  
KFKS 2022-00833 

 

 
- - - - - 
  



 
9 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 242 KFKS 2022-2 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten noteras till protokollet.  
 

Handlingar i ärendet 

Delegationsbeslut, KS 2022-10-03 
 

Ärende 
 

Beslutsfattare 
 

Datum 
 

1.  Beslutsattestanter år 2022 
Kommunstyrelsen, förändring inom 
natur- och trafiknämnden från 30 
augusti 2022  
KFKS 2021/1157 

Trafik och 
fastighetsdirektör 

2022-08-30 

2.  Beslutsattestanter år 2022 
Kommunstyrelsen, ansvar SOP 21xxx 
reviderad 220825 
KFKS 2021/1157 

Social- och 
äldredirektör 

2022-08-25 

3.  Återrapportering av delegationsbeslut 
kränkande behandling, trakasserier 
och sexuella trakasserier juli och 
augusti 2022  
KFKS 2022-00761 

Utbildningsstrateg,  
Verksamhetsstöd,  
Välfärd skola 

2022-09-06 

4.  Förändring av beslutsattestanter inom 
produktionsområde Välfärd skola 
2022  
KFKS 2021/1157 

Produktionsdirektör, 
Välfärd skola 

2022-09-08 

5.  Yttrande gällande anmälan mot 
Orminge skola i Nacka kommun  
KFKS 2022-00696 

Produktionsdirektör, 
Välfärd skola 

2022-09-14 

6.  Anslutning av nya delägare i 
Stockholmsregionens Försäkring AB 
KFKS 2022-00463 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2022-09-15 

7.  Löneöversyn 2022 för stadsdirektör 
KFKS 2022-00537 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

2022-09-13 
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8.  Förändring av beslutsattestanter inom 
produktionsområde Välfärd skola 
2022  
KFKS 2021/1157 

Produktionsdirektör, 
Välfärd skola 

2022-09-21 

9.  Tillförordnande av enhetschef för 
Överförmyndarenheten, ÖFN 2022-
00046 

Enhetschef 
Överförmyndarenhet
en 

2022-06-16 

10.  Upphandling av 
ärendehanteringssystem 
KFKS 2022 / 00708 

Stöd- och 
servicedirektör 

2022-09-27 

11.  Uthyrning av lokal 
Gammeluddshemmet, Lännersta 
11:162 
 KFKS 2022-00750 

Gruppchef 
bostadsförsörjning, 
fastighetsenheten 2022-08-31 

12.  Avslagsbeslut avseende begäran om 
rättelse av personuppgifter  
KFKS 2022-00757 

Enhetschef, 
fastighetsenheten 2022-09-07 

13.  Uppsägning av arrendeavtal A 197707-
001 på del av fastigheten Älta 35:100 i 
Nacka kommun KFKS 2022-00780 

Gruppchef mark- och 
fastighetsutveckling, 
fastighetsenheten 2022-09-09 

14.  Uppsägning av arrendeavtal A199705 
med tillhörande tilläggsavtal A 
199705-001 på del av fastigheten 
Rösunda 2:2 i Nacka kommun  
KFKS 2022-787 

Markingenjör mark-
och 
fastighetsutveckling, 
fastighetsenheten 2022-09-13 

15.  Uppsägning av arrendeavtal A199706 
med tillgörande tilläggsavtal på del av 
fastigheten Neglinge  2:1 i Nacka 
kommun  
KFKS 2022-788 

Markingenjör mark-
och 
fastighetsutveckling, 
fastighetsenheten 2022-09-13 

16.  
Villkorsförändring arrendeavtal A 
197808-001 Solsidans båtklubb 
 KFKS 2022-147 

Markingenjör mark-
och 
fastighetsutveckling, 
fastighetsenheten 2022-09-07 

17.  Avtal om lägenhetsarrende A 202209 
för tillfällig mellanlagring av 
fyllnadsmassor Bo 1:211 
 KFKS 2022-790 

Gruppchef mark- och 
fastighetsutveckling,  
fastighetsenheten 2022-09-14 

18.  Renovering Freyvägen 1A, lgh 1201 
 KFKS 2022-00799 

Enhetschef, 
fastighetsenheten 2022-09-19 
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19.  Inköp av ny bergvärmepump 
kompassens gruppboende KFKS 
2022-00802 

Enhetschef, 
fastighetsenheten 2022-09-19 

20.  Överlåtelse av avtal om 
lägenhetsarrende A198406 för 
sjövattenvärme inom del av 
fastigheten Neglinge 2:1  
KFKS 2022-00809 

Gruppchef mark- och 
fastighetsutveckling, 
fastighetsenheten 2022-09-20 

21.  Nya och avslutade bostadshyresavtal 
under tertial 2 2022  
KFKS 2022-00820 

Gruppchef 
bostadsförsörjning,  
fastighetsenheten 2022-09-21 

22.  
Överenskommelse om upphävande av 
servitut  
KFKS 2022_00831 

Markingenjör mark-
och 
fastighetsutveckling,  
fastighetsenheten 2022-09-26 

 
- - - - - 
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§ 243 KFKS 2022-776 

Tertialbokslut 2 2022 för Nacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera bokslutet för tertial 2 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa justeringarna av projektbudget  
2022 till totalt 1016,3 miljoner kronor. 
 

Ärende 
Periodens utfall för kommunen som helhet är +533,2 miljoner kronor vilket är +168,2 
miljoner kronor bättre än budget. Periodens positiva avvikelse beror främst på försäljning 
av exploateringsmark inom övergripande verksamhet. Överskottet förstärks av ökade 
skatteintäkter och nämnder som sammantaget går bättre än budget. För helåret 2022 
prognostiseras ett samlat resultat på +457,5 miljoner kronor, vilket är -102,5 miljoner 
kronor lägre än årsbudgeten på +560,0 miljoner kronor. Det är försäljningsintäkter av 
exploateringsmark som delvis skjuts till 2023, dels covidbonusen som belastar året, dels på 
tunnelbanan som tyngs av inflation. Skatteintäkter och nämndernas resultat sammantaget 
beräknas bli högre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på 
+82,6 miljoner kronor för helåret. Kommunens prognos exklusive jämförelsestörande 
poster är +283,2 miljoner kronor. Det motsvarar 4,5 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag. 
 
Netto har kommunen under den aktuella perioden gjort investeringar på 466,3 miljoner 
kronor. Låneskulden var vid utgången av augusti 1 350,0 miljoner kronor, vilket är 
oförändrat sedan årsskiftet. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 113 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 26 
september 2022 
Bilaga Månadsbokslut T2 2022 Nacka kommun 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
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Protokollsanteckningar 
Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Generellt sett är kommunens ekonomi fortsatt stark, och även detta tertialbokslut visar 
upp starka utfall och prognoser. Detta såväl i nämnderna som i skatteprognoser. Utfallet 
för T2 och prognoserna på helåret uppvisar negativa avvikelser gentemot budget, men är 
fortfarande bra utfall på över 4% av intäkterna. Några orosmoln finns dock som behöver 
hanteras. Det kanske allra tydligaste är välfärd samhällsservice, som fortsatt har svårt att nå 
det överskottsmål som alliansmajoriteten beslutat om. Det ackumulerade underskottet är 
nu mindre än det beslutade överskottsmålet, och detta bör rimligtvis kunna betalas tillbaka 
över flera års tid. Vi föreslog en sänkning så att mer medel kan användas till verksamheten 
och komma invånarna till del genom bättre välfärdstjänster. 
En annan risk är det stora beroende vårt resultat har kopplat till markförsäljningsintäkter. 
Vi anser att kommunen bör äga mark där det finns strategiskt intresse, just för att behålla 
rådigheten kring den framtida utvecklingen av vår kommun. Att dessa intäkter nu 
prognostiseras skjutas på framtiden får stor påverkan på det ekonomiska utfallet. Om vi i 
stället äger marken kan den arrenderas ut till en kontinuerlig intäkt över tid. 
Slutligen noterar vi att covidbonusen bidrar negativt till resultatet. Vi ansåg att kommunen 
enbart borde ha gett denna bonus till våra egna medarbetare, och inte till anställda hos 
privata företag. Vårt förslag hade inneburit en lägre kostnad för kommunen, och därmed 
bättre ekonomiska möjligheter att utveckla våra välfärdsverksamheter framöver. Flera 
verksamheter i kommunen rapporterar nu svårigheter att hitta rätt kompetens vid 
rekrytering. Om de medel som nu skänkts bort till fristående verksamheter istället använts 
till att stärka Nacka kommuns arbetsmiljö och arbetsvillkor hade detta problem minskats, 
med stabilare välfärdsverksamheter som följd. Att ha dessa resurser kvar hade varit av 
särskilt stor vikt nu med en orolig omvärldssituation som kommer påverka ekonomin 
mycket framöver.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan kan konstatera att kommunens ekonomi generellt sett är stark, och även de 
prognoser som ges för helåret pekar på ett bra resultat. Nackalistan oroas dock över den 
ökade inflationen samt de ökade kostnaderna för bl.a. livsmedel och energi vilket riskerar 
avspegla sig i kommunens resultat under det andra halvåret 2022 samt under 2023. 
Nackalistan tycker också det är viktigt att kommunen reflekterar över hur försäljning av 
mark sker. Det sker en ständig och kontinuerlig minskning av kommunägd mark och 
Nackalistan tycker att det är dags för kommunen att fundera på om detta långsiktigt är den 
optimala lösningen för att få fram pengar till investeringar samt vilka långsiktiga 
konsekvenser detta kan ha.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Det är mycket positivt att T2 tar upp agenda 2030 målen och aktiviteterna som nacka 
kommun kan koppla till målen. 
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Mål 10 om minskad ojämlikhet anser Vänsterpartiet behöver förtydligas och att hur 
insatserna som görs från kommunens sida kan tänkas minska på ojämlikheten.  
Ojämlikheten i Nacka är mycket stor, ginikoefficienten är hög i Nacka. Är det problemet 
som kommunens mål ”bäst utveckling för alla” vill klara av att lösa?  I så fall ser insatserna 
inte ut att kunna påverka ojämlikheten. 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna är det centrala för att klara livet i framtiden. Även 
här saknas planer för hur Nacka kommun och nackabornas del av ansvar för hur Sveriges 
mål om klimatneutralitet ska kunna uppfyllas. IPPC:s rapporter om allvaret i 
koldioxidutsläppen bör ge större avtryck i politiken och leda till fler och större satsningar 
för minimera utsläpp i varje ärende och i tydlig kommunikation från kommunen till alla 
medborgare. 
Mål 17 om demokrati. Vänsterpartiet ser med sorg på att valdeltagandet gått ned i Nacka, 
från 86 till 83%. Även när medborgare skattar förtroende för kommunpolitiker är det 
mycket låga siffror. Det bekymrar Vänsterpartiet och vi kommer fortsätta att göra politiken 
viktig och styrande i samhället så att nackaborna ser positivare effekter av 
kommunpolitiken. Det har lämnats för stor plats för företag och ekonomiska vinster i 
utvecklingen. Det behövs en större samverkan med lokalsamhället som ger medborgaren 
ett adekvat medbestämmande i sin vardag.” 
 
- - - - - 
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§ 244 KFKS 2015-689 

Markgenomförandeavtal för Älta centrumkvarter med 
Wallenstam Fastigheter 296 AB 
Fastigheten Älta 69:4 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska ingå föreslaget 
markgenomförandeavtal och fastighetsöverlåtelseavtal med Wallenstam Fastigheter 296 AB 
(org.nr. 559088–0604) för fastigheten Älta 69:4 inom stadsbyggnadsprojektet Älta 
centrumkvarter. 
 

Ärende 
Stadsbyggnadsprojektet Älta centrumkvarters övergripande syfte är att utveckla Älta 
centrum och möjliggöra nya bostäder. Det föreslagna markgenomförandeavtalet avser ett 
av åtta bostadskvarter i detaljplanen för Älta centrumkvarter, som vann laga kraft i oktober 
2021.  
 
Fastigheten Älta 69:4 avses utvecklas för ny bebyggelse omfattande cirka 12 400 
kvadratmeter ljus BTA bostad, vilket motsvarar cirka 200 lägenheter, och cirka 1 050 
kvadratmeter ljus BTA verksamhetslokaler. Wallenstam Fastigheter 296 AB, nedan kallat 
Exploatören, ska erlägga 11 300 kronor per kvadratmeter ljus BTA för bostäder i område 1, 
11 550 kronor per kvadratmeter ljus BTA för bostäder i område 2 och 2 000 kronor per 
kvadratmeter ljus BTA för verksamhetslokaler. De angivna beloppen för kvadratmeter 
BTA bostad ska indexeras från värdetidpunkten januari 2020 fram till tillträdesdagen. Den 
preliminära köpeskillingen indexerad till och med juli 2022 uppgår till cirka 168,5 miljoner 
kronor.  
 
Markgenomförandeavtalet inklusive marköverlåtelseavtalet bidrar med ett netto om 
preliminärt 168,5 miljoner kronor till projektekonomin i stadsbyggnadsprojektet Älta 
centrumkvarter. Genomförandebeslutet för Älta centrumkvarter togs i kommunstyrelsen 
den 4 april 2022. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
135  
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten daterad den 30 augusti 2022 (korrigerat 
diarienummer; från KFKS 2016-226 till KFKS 2015-689) 
Bilaga 1 Markgenomförandeavtal med bilagor 
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Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till förslaget från stadsutvecklingsutskottet.  
 
Gunnel Nyman Gräff (S) yrkade, med instämmande av Tomas Ottosson (V), att förslaget 
skulle avslås. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde förslaget från stadsutvecklingsutskottet mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade beslutet i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag.  
 

Protokollsanteckningar 
Mats Gerdau lät anteckna följande till protokollet från Moderaterna:  
”Kommunen anvisade denna mark till Wallenstam 2021 för att de ska kunna bygga 200 
lägenheter här och nu genomförs själva försäljningen. Kommunen får in 168,5 miljoner 
kronor på försäljningen, pengar som behövs till angelägna investeringar i vägar, idrott och 
skolor i Älta och på andra håll. Socialdemokraterna och vänsterpartiet säger nej till 
försäljningen, vilket innebär att det inte har dessa pengar. Alternativet blir då att antingen 
höja skatten, låna pengar och betala höga räntekostnader eller avstå från investeringarna. 
Vad väljer vänsterpartierna?” 
 
Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Vi socialdemokrater vill se att Älta Centrum utvecklas. I flera omgångar har vi framfört att 
utformningen bör ske på ett annat sätt. Bättre utvecklade bostäder och inte en så hög grad 
av förtätning. Dessutom ska inte kommunen sälja av sina tillgångar. Genom fortsatt ägande 
kan kommunen upplåta fastigheten med tomträtt istället. Då har kommunen bättre 
rådighet och kan i framtiden styra markens användning. Nu gör man sig av med 
möjligheten att påverka.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan hade gärna sett att man utrett möjligheterna att flytta över två av de 
lägenheter som planeras byggas bredvid biblioteket till detta kvarter istället för att på så sätt 
kunna frigöra yta för biblioteket att kunna nyttja som exempelvis läsesal samtidigt som 
bostadsytan i området varit oförändrad eller till och med ökat. Det hade varit en bättre 
helhetslösning för området anser vi. Vi tycker också det är viktigt att man kan få till en 
lösning på trafiksituationen så att torget kan bli bilfritt, något som vi yrkat för i andra 
sammanhang. Vi anser med det sagt ändå att det i dagsläget inte finns skäl att i just detta 
beslut yrka avslag men kommer att fortsätta försöka hitta lösningar för att öka bibliotekets 
och centrumets attraktivitet.” 
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Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Sverigedemokraterna biträder KSSU:s förslag, men vill på nytt ge sin uppfattning om 
centrumprojektet till känna: förtätningen blir för stor och ändrar Ältas karaktär på flera sätt 
som inte är till gagn för de boende i Älta tätort, även om centrumombyggnaden som sådan 
är mycket välbehövlig. Det är också nu som tidigare oklokt av kommunen att avhända sig 
kommunal mark, som i detta projekt.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Vänsterpartiet yrkade på avslag med anledning av att fastighetsöverlåtelsen inte är lämpligt 
utan Vänsterpartiet anser att marken kan anvisas med tomträtt.  
Tillfarten till den planerade fastigheten är inte lämplig, bil och transportväg till fastigheten i 
område 2 kommer gå över torget som är barns skolväg. Detaljplanen är beslutad och 
problematik med barn och trafik kvarstår att lösa för att säkerställa torgets viktiga 
funktioner. Torget behöver vara bilfritt.” 
 
- - - - - 
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§ 245 KFKS 2021-95, -307, -308 

Reviderad projektbudget för stadsbyggnadsprojekt 
gällande markförsäljning 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar budget för 

stadsbyggnadsprojekt i tabell 1, tillkommande medel, med 408,0 miljoner kronor 
netto för markförsäljning. Detta fördelat på 408,0 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och 0 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budget för 
markförsäljning ska ingå i stadsbyggnadsprojektens genomförandebeslut från och 
med mål och budget 2023-2025, inom stadsbyggnadsprojektens budgetprocess. 

 

Ärende 
De stadsbyggnadsprojekt som anges i tabell 1, tillkommande medel, har enligt nuvarande 
rutin ej inkluderat markförsäljning i sina tidigare budgetansökningar. Dessa projekt har 
ingångna marköverlåtelseavtal med byggaktörer och föreslås beviljas driftsbudget för 
markförsäljningen. I mål och budget 2023-2025 föreslås att stadsutvecklingsområdet 
inkluderar markförsäljning i den rambudget som kommunfullmäktige beslutar om för 
genomförande. Ansökan om budget för markförsäljning föreslås från och med 2023 
inkluderas i stadsbyggnadsprojektens genomförandebeslut. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
136 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten och controllerenheten daterad den 1 september 
2022 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – 
stadsutvecklingsutskottets förslag – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet 
med detta förslag. 
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Protokollsanteckningar 
Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Vi anser att det är rimligt att kommunens beslutsunderlag tar hänsyn till helheten när 
större projekt ska genomföras. Mer relevant information är alltid önskvärt när man ska 
sätta sig in i ett ärende och gör att utfallet kan bli bättre för Nackaborna. 
Det finns dock några risker med detta som är viktiga att ha i åtanke och ta hänsyn till 
framöver. Försäljning av mark ger ekonomiska intäkter här och nu, men det innebär att 
möjligheten till framtida intäkter i form av arrenden eller tomträttsavgälder försvinner, samt 
att det allmänna förlorar rådigheten över vad marken ska användas till i framtiden. Man kan 
inte stirra sig blind på hur ett projekt maximerar intäkterna genom markförsäljning, utan 
helheten måste tas i åtanke. Markförsäljning får inte heller finansiera den löpande driften i 
kommunen, alltså får det inte ses som en möjlighet att höja de löpande kostnaderna genom 
att sälja marken.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Det kan vara svårt att utläsa, förstå och särskilja olika projekts intäkter och utgifter när 
budget för ett projekt slås ihop med ett annat men det behövs tydligen ändå göras på detta 
sätt. En önskan vore att den totala budgeten för intäkter och utgifter presenteras på ett sätt 
så att politiker och invånare ändå kan se den ekonomiska hanteringen av vad olika projekt 
genererar. En annan sak är att då också kunna göra skarpa jämförelser mellan 
markförsäljning respektive upplåtelse med tomträtt och se hur dessa alternativ inverkar på 
ekonomin på kort sikt, lång sikt och på kommande planförutsättningar och 
handlingsutrymme.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Sverigedemokraterna har inga synpunkter på den budgetmässiga omläggningen i förslaget. 
På ett övergripande plan anser Sverigedemokraterna däremot att stor försiktighet bör 
iakttas med försäljning av kommunala markegendomar. Projekt som inte går att genomföra 
annat än genom stora kommunala markförsäljningar bör övervägas en gång till.” 
 
- - - - - 
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§ 246 KFKS 2017-763 

Avtal avseende genomförande av försvarsarbeten vid 
station Nacka 
Exploateringsenheten 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslaget avtal avseende genomförande av 

försvarsarbeten vid station Nacka med Region Stockholm och SL Nya 
Tunnelbanan AB.  
 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar stadsutvecklingsdirektören att godkänna fast pris 
för genomförandet av åtgärderna enligt punkt 5 i föreslaget avtal i beslutspunkt 1 
ovan i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 30 augusti 2022. 

 

Ärende 
Föreslaget avtal avser genomförande (detaljprojektering och utförande) av försvarsarbeten 
vid stationsentréerna mot Vikdalsbron samt mot stationsentrén mot Jarlabergsvägen. Med 
försvarsarbeten avses här förberedande arbeten som görs i ett tidigt skede i syfte att 
möjliggöra för kommunens planerade byggnation i anslutning till tunnelbanan. Syftet med 
försvarsarbetena är att utföra åtgärder i ett skede som innebär lägre kostnader samt 
effektivare och bättre tekniska lösningar. I avtalet regleras kostnadsfördelning för 
detaljprojekteringen mellan kommunen och Region Stockholm/SL Nya tunnelbanan AB 
(”Regionen”), samt utförandet av dessa arbeten.  
 
Det föreslagna avtalet innebär att kommunen ska stå för hela kostnaden för projektering 
och utförande av försvarsarbetena. Arbetena kommer att utföras inom ramen för en av 
Regionens redan upphandlad entreprenad. Innan Regionen beställer arbetena av sin 
entreprenör ska kommunen godkänna kostnaden. Konsekvenserna av att inte utföra 
försvarsarbetena nu blir att kommande exploateringar i anslutning till stationsentréerna 
avsevärt kommer att fördyras och försvåras. Den totala kostnaden har uppskattats internt 
av kommunen till cirka en miljon kronor.  
 
Kommunens kostnader för projektering och utförande av försvarsarbetena ryms inom den 
budget som kommunfullmäktige redan anslagit till stadsbyggnadsprojekt Mötesplats Nacka. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
138 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten daterad den 30 augusti 2022  
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Bilaga 1 Förslag till avtal avseende genomförande av försvarsarbeten vid station Nacka 
inklusive bilagor 

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – 
stadsutvecklingsutskottets förslag – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet 
med detta förslag. 
 
- - - - - 
  



 
22 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 247 KFKS 2015/783-251 

Markanvisningsavtal för stadsbyggnadsprojekt Sydvästra 
Plania i Sickla 
Exploateringsenheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslaget markanvisningsavtal med Bonava  
Sverige AB för fastigheterna Sicklaön 269:1 och del av Sicklaön 40:12 inom  
stadsbyggnadsprojekt Sydvästra Plania, enligt bilaga 1. 
 

Ärende 
Den 25 oktober 2021 beslutade kommunen att genomföra en markanvisningstävling i syfte 
att få in en aktör som tillsammans med kommunen vill utveckla stadsutvecklingsprojekt 
Sydvästra Plania med bostäder och en ny fotbollsplan. Kommunen kommer dessutom att 
ersätta nuvarande fotbollsplan inom stadbyggnadsområdet med en fotbollsplan inom 
närliggande skolområde vilket fördubblar fotbollskapaciteten i området.  
 
Den 7 mars 2022 beslutade kommunstyrelsen att utse Bonava Sverige AB:s anbud 
”Drivverket” till vinnare i markanvisningstävlingen. Ett förslag till markanvisningsavtal 
mellan Bonava och kommunen har därför tagits fram.  
 
Kommunen förväntas ha projektkostnader för sanering, ledningsflytt och utförande av 
allmänna anläggningar på sammanlagt cirka 180 miljoner kronor och markintäkter på cirka 
560 miljoner kronor. Projektet förväntas därmed generera ett överskott om cirka 380 
miljoner kronor. Inkluderas redan nedlagda kostnader om cirka 110 miljoner för tidigare 
markförvärv och rivningskostnader genereras ett överskott på cirka 270 miljoner kronor.   
 
Vid sammanträde med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 
beslutade utskottet att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
139 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten m.fl. enheter, daterad den 15 juli 2022  
Bilaga 1 Markanvisningsavtal med tillhörande bilagor 
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Yrkanden 
Tomas Ottosson (V), Johanna Kvist (S), Mikael Carlsson (V) och Esa Örmä (SD) och 
yrkade i första hand att ärendet ska hänskjutas till kommunfullmäktige för beslut.  
 
I andra hand yrkade Johanna Kvist, Mikael Carlsson, Tomas Ottosson och Esa Örmä att 
ärendet skulle återremitteras för att komplettera området med en 11-spelarplan. 
 
I tredje hand yrkade Johanna Kvist, Mikael Carlsson, Tomas Ottosson och Esa Örmä att 
förslaget från exploateringsenheten m.fl. enheter skulle avslås. 
 
Sidney Holm (MP) instämde i yrkandet om återremiss. 
 
Hans Peters (S) yrkade bifall till det utsända förslaget från exploateringsenheten m.fl. 
enheter.  
 
Hans Peters yrkade även avslag på Tomas Ottossons yrkande om att ärendet ska hänskjutas 
till kommunfullmäktige för beslut.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade inledningsvis att det fanns följande förslag till beslut – Tomas 
Ottossons förslag, förslaget om återremiss, samt förslaget från exploateringsenheten m.fl. 
enheter och avslag på detta förslag.  
 
Ordförande ställde först Tomas Ottossons förslag mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade avslagit förslaget.  
 
Därefter ställde ordföranden förslaget om återremiss mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade avslagit förslaget.  
 
Slutligen ställde ordföranden förslaget från exploateringsenheten m.fl. enheter mot avslag, 
och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med förslaget från 
exploateringsenheten m.fl. enheter. 
 

Reservationer 
Johanna Kvist reserverade sig mot beslutet för Socialdemokraterna och ingav 
följande:  
”Behovet av en 11-spelarplan i Sickla är oerhört stort och också vad idrottsrörelsen själva 
efterfrågar. Barn och unga står idag i kö för att få börja spela fotboll och många träningar 
äger rum sent på kvällarna och på planer som ofta ligger långt hemifrån. Frågan om just 11-
spelarplan på Sicklavallen gick så långt att idrottsrörelsen startade en namninsamling under 
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våren 2022 för att få till stånd en folkomröstning i frågan. Men ändå lyssnar inte 
Moderaterna. Vi socialdemokrater har länge drivit frågan om mer idrottsytor, särskilt i 
centrala lägen där många bor. Helt enkelt för att alla våra barn och unga ska få möjlighet till 
en meningsfull och aktiv fritid. Därför reserverar vi oss mot beslutet att ingå ett 
markanvisningsavtal för Sydvästra Plania i Sickla där en 11-spelarplan inte ingår.  
Vi reagerar också på att detta beslut drivs igenom så nära inpå valet att inget nytt styre ännu 
tillträtt.” 
 
Mikael Carlsson reserverade sig mot beslutet för Nackalistan och ingav följande: 
”Nackalistan instämde i V:s yrkande om att lyfta upp detta viktiga och strategiska ärende till 
kommunfullmäktige. Vi stödde också oppositionens återremiss om att utreda andra 
förutsättningar för byggande där en 11-spelarplan kan ingå med en mer begränsad 
bostadsexploatering. I andra hand yrkade vi avslag på förslag till beslut och reserverade oss 
mot detta. Vi planerar nu och bygger nu ett samhälle för framtiden och behovet av nära 
idrottsanläggningar, inte minst fotbollsplaner, är stort. Att möta barns och ungdomars 
behov av rörelsestimulans och idrottande i närområdet är viktigt för att motverka 
stillasittande. Denna plan innebär försämrade möjligheter för barn och ungdomar i 
fotbollsutövande i sitt närområde. Nackalistan anser att en levande stad borde innebära att 
andra verksamheter än bara bostäder och kommersiella inslag behöver få ta plats och 
planeras in såsom idrott, möten och kultur.” 
 
Esa Örmä reserverade sig mot beslutet för Sverigedemokraterna och ingav följande:  
”Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet, med en motivering som återkommer 
från tidigare förhandlingar: det enda som på allvar fyller barns och ungdomars behov av 
fotbollsytor i sammanhanget med denna markanvisning, är en fullstor elvamannaplan. 
Idrottsytor i Nacka i allmänhet behöver projekteras generöst, och detta är en sådan 
möjlighet att göra just det, och dessutom i ett befolkningscentrum med goda förbindelser 
så att tränande ungdomar inte blir beroende av föräldrar med bil.” 
 
Sidney Holm reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiet.  
 
Tomas Ottosson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet och ingav följande:  
”Vänsterpartiet är negativa till markanvisningsavtalet. Protesterna från idrottsrörelsen mot 
att Sicklavallen försvinner och ersätts med två sjuspelarplaner är tydliga, massiva och 
bygger på kunskaper om både barn och idrott. Det är redan ett för litet antal idrottsytor i 
kommunen och med den enorma befolkningsökningen som kommer i kommunen och 
framförallt i Sickla gör planbristen akut. Idag åker barn och ungdomar bil långa vägar för 
att komma till sin vardagsträning. Det är inte hållbart för stora folksporter som fotboll, 
innebandy och ishockey att det krävs bil och milslånga resor till sin träning. Träningen ska 
vara lokal och resor minskas, både för en jämlik tillgänglighet och för klimatet. 
Stadsbyggandet ska var ekonomiskt-budget balanserat övertid och det gäller även 
förhållandet mellan idrott/kultur och antal bostäder/medborgare. Den balansen är central 
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för att samhället ska fungera inkluderade och utvecklande. De rent ekonomiska 
förutsättningarna får utgå från och anpassa sig efter, vad som krävs för att människor ska 
kunna leva, bo, arbeta och ha sin fritid på ett bra sätt. 
Vänsterpartiet år även emot att markanvisningen inte gäller tomträtt och hyresrätt. Det är 
stor brist på hyresrätter i Nacka och på kommunens egenägda mark går det utmärkt att 
bebygga fastigheten så att det blir fler hyresrätter. Det gäller även miljö och klmatkravsom 
kan sällas som villkor för att exploatören ska få den kommunala marken anvisad.” 
 

Protokollsanteckningar 
Mats Gerdau för Moderaterna, Hans Peters för Centerpartiet, Gunilla Grudevall-
Steen för Liberalerna och Karin Teljstedt för Kristdemokraterna lät gemensamt 
anteckna följande till protokollet: 
”Dagens beslut innebär att vi fullföljer det tilldelningsbeslut vi fattade i mars i år, som i sin 
tur baserades på ett inriktningsbeslut i december 2020. Vi ahr alltså arbetat med detta i två 
år. Det visar på de långa ledtider som finns inom stadsbyggnadsområdet men också om 
vikten av uthållighet och konsekvent agerande. Vi ser att det här är ett bra beslut i sak – vi 
får både nya bostäder och ytterligare en 7-spelarfotbollsplan i ett väldigt centralt läge och 
säkrar intäkter till kommunen på i storleksordningen en halv miljard kronor (som kan 
användas till kommande nya idrottsanläggningar). Beslutet handlar också om Nackas 
anseende och förtroendet för Nacka som en avtalspart som man kan lita på.”  
 
- - - - - 
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§ 248 KFKS 2022-174 

Parkeringsregler och avgifter vid Nacka sportcenter 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa parkeringsregler och avgifter vid Nacka 
sportcenter, inom fastigheten Sicklaön 134:1 för anställda inom Nacka kommun, 
för elever till Nacka gymnasium och Eklidens skola och för övriga besökare enligt 
samma regler och avgifter som i dag gäller för parkeringen vid Stadshuset, i enlighet 
med kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2014, § 159.  
 

2. Under förutsättning av beslut enligt punkten 1 beslutar kommunfullmäktige att 
införa kontrollavgifter vid olovlig parkering vid Nacka sportcenter, inom 
fastigheten Sicklaön 134:1 för anställda inom Nacka kommun, för elever till Nacka 
gymnasium och Eklidens skola och för övriga besökare i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015, § 328.  

 
Beslutet om parkeringsregler och avgifter föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 
 

Ärende 
Antalet bilar och mopedbilar har ökat kraftigt inom området kring Nacka Gymnasium samt 
Eklidens skola. Även antalet mopeder som kräver parkeringsyta har ökat kraftigt. Idag är 
det ofta svårt att hitta parkeringsplatser inom Nacka sportcenter då även parkeringen som 
idag är avgiftsfri nyttjas som infartsparkering.  De nya parkeringsavgifterna, samt rätt att ta 
ut kontrollavgifter, föreslås gälla för samtliga parkeringsplatser, undantaget anvisad 
mopedparkering vid Nacka sportcenter, inom fastigheten Sicklaön 134:1. Betalning av 
avgift kommer att vara möjlig via Parksters mobilapplikation eller via p-automat på plats på 
parkeringen. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
145 
Tjänsteskrivelse från fastighetsenheten daterad den 25 augusti 2022  
Bilaga 1 Karta parkeringsytor som avgiftsbeslut omfattar. 
Bilaga 2  Beslut den 22 september 2014, § 159 (Parkeringsregler och -avgifter vid 

Nacka stadshus, inom fastigheten Sicklaön 134:1) 
Bilaga 3  Beslut den 14 december 2015, § 328 (Kontrollavgift vid olovlig parkering på 

kommunens tomtmark) 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – 
stadsutvecklingsutskottets förslag – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet 
med detta förslag. 
 

Protokollsanteckningar 
Mats Gerdau för Moderaterna, Hans Peters för Centerpartiet, Gunilla Grudevall-
Steen för Liberalerna och Karin Teljstedt för Kristdemokraterna lät gemensamt 
anteckna följande till protokollet: 
”Som alltid är det viktigt att finna lösningar där det är lätt att göra rätt. Vi vill därför 
uppmana enheten att söka lösningar med de vanligaste parkerings-apparna, så att man inte 
behöver ladda ner en ny app när man kommer till området. Förslagsvis öppnar man upp 
för att flera olika parkerings-appar ska vara gångbara, precis som på många andra ställen. I 
Stockholm fungerar t ex appar som Parkster, Easypark, E-park m fl parallellt och i samma 
område. Självklart bör det även finnas möjlighet att betala via traditionell p-automat. 
Valfrihet och mångfald är positivt även här.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Tyvärr så synes det nödvändigt att reglera parkeringsmöjligheterna på det sätt som föreslås 
i ärendet. Det innebär för lärar- och annan personal höjda kostnader vilket kan vara svårt 
för många som också har egna barn att skjutsa till skolor och förskolor på morgonen. Den 
kaotiska situation som det är vid Nacka sportcenter kan inte fortsätta och Nackalistan 
förutsätter att verksamheterna håller tillsyn och ser till att läget avsevärt förbättras med 
detta initiativ.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Det är i grund och botten en bra idé att det finns en parkering vid Nacka sportcenter som 
också med tiden har fått tjäna som infartsparkering. Det är en bra kompromiss mellan 
trafikslag, som låter många Nackabor ha bilen för sina lokaltransporter och kollektivtrafik 
för sin dagpendling. 
Som ofta förändras saker och ting under intryck av volymsuppskalning. Trycket på 
parkeringsområdet är nu så stort att tydliga regler behövs för ordning och reda. Det ska 
betonas att förändringarna med parkeringsregler och avgifter alltså inte primärt syftar till att 
skapa fram intäktskällor för kommunen. 
Alla parkeringsappar med någon grad av etablering på marknaden bör kunna användas av 
parkerare på platsen. Dessutom bör betalning med kort kunna ske i så många olika p-
automater att en eller två kan falla bort av tekniska orsaker utan att det hindrar 
kortbetalning.” 
 
- - - - - 
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§ 249 KFKS 2022-358 

Friköp tomträtt med adress Örkroken 19 i Älta 
Fastigheten Älta 10:49 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 
 
Kommunfullmäktige fastställer friköpspriset för Älta 10:49 till 7 015 000 kronor. 
Friköpspriset förutsätter att framställan om friköp görs senast den 1 maj 2023 och att av 
tomträttshavaren undertecknat köpeavtal inkommit till kommunen senast tre månader efter 
nämnda tidpunkt. 
 

Ärende 
Fastigheten Älta 10:49 med adress Örkroken 19 i Älta är sedan den 1 juli 2014, upplåten 
med tomträtt för småindustri och kontor. Tomträttshavaren har inkommit med en 
intresseanmälan om friköp. Bedömning av marknadsvärdet samt förslag till friköpspris har 
gjorts med utgångspunkt i ett nyligen inhämtat värdeutlåtande för fastigheten Älta 10:49. 
Friköpspriset för Älta 10:49 föreslås bestämmas till 7 015 000 kr under förutsättning att 
framställan om friköp görs senast den 1 maj 2023. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
146 
Tjänsteskrivelse från fastightsenheten daterad den 8 juli 2022  
Bilaga 1 Värdeutlåtande Savills AB 
Bilaga 2 Gällande tomträttsavtal  
 

Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till förslaget från stadsutvecklingsutskottet.  
 
Tomas Ottosson (V) yrkade, med instämmande av Gunnel Nyman Gräff (S), att förslaget 
skulle avslås. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde förslaget från stadsutvecklingsutskottet mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag. 
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Reservationer 
Gunnel Nyman Gräff reserverade sig mot beslutet för Socialdemokraterna.  
 

Protokollsanteckningar 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Möjlighet att köpa fri den mark som man har verksamhet på och är upplåten med 
tomträtt kan vara viktig för företag. Viktig för att kunna få bättre bankvillkor och en 
självständighet att utvecklas som man önskar. Nackalistan är ofta positiva till detta, speciellt 
då det gäller platser och verksamheter som inte inkräktar på kommunens behov eller planer 
i övrigt.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Ärendet med denna tomträtt aktualiserar Sverigedemokraternas inställning till kommunal 
markförsäljning: i grunden är det olämpligt med försäljning av kommunal markegendom 
eftersom det avhänder kommunen rådighet över markanvändning och en förmögenhet 
som det är bra att ha kvar som buffert. Den som bidrar till att utveckla Nacka med 
arbetstillfällen och därmed skatteintäkter måste dock kunna få undantag och få köpa 
kommunal mark om det stärker hans affärsmöjligheter.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Vänsterpartiet ser att det är av stort värde för Nacka kommun att fortsätta inneha ett 
betydande markinnehav som genererar tomträttsintäkter samtidigt som ägande kvarstår för 
kommunen. Således är Vänsterpartiet för att tomträtten även fortsättningsvis är tomträtt 
och inte friköpt.” 
 
- - - - - 
  



 
30 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 250 KFKS 2022-755 

Begäran från Nacka Energi AB om utökad låneram med 
20 miljoner kronor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att revidera Nacka Energi 
AB:s lånetak för 2022 från 40 miljoner kronor till 60 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige omedelbar justering. 
 

Ärende 
Nacka Energi AB har idag ett lånetak på 40 miljoner kronor, vilket beslutades av 
kommunfullmäktige i samband med Mål och budget 2022-2024. Med anledning av att 
kunddrivna investeringar, främst kopplat till kommunens exploatering och till 
nyanslutningar, ökar snabbare än vad som beräknades inför budget 2022, så behöver 
bolaget utöka sitt lånetak med ytterligare 20 miljoner kronor för att likvidmässigt klara 
dessa investeringar.  
 
Den föreslagna utökningen av lånetaket till Nacka Energi AB ryms inom det av 
kommunfullmäktige fastställda lånetaket, 2,1 miljarder kronor, för koncernbanken i sin 
helhet, då kommunen har ett lägre upplåningsbehov. Kommunen debiterar bolaget ränta 
för den del av lånetaket som utnyttjas. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 116 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt ekonomi- och finansstaben,  
 daterad den 29 augusti 2022  
Bilaga Beslut om begäran om kompletterande låneramsutrymme år 2022, Nacka 

Energi AB 2022- 08-24 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 251 KFKS 2022-441 

Tertialbokslut 2 år 2022 för kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar bokslutet för tertial 2 2022 i enlighet med bilagorna 1-6 till  
tjänsteskrivelsen daterad den 26 september 2022. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsdirektören att ta fram en åtgärdsplan för att få  
ekonomin i balans. 
 

Ärende 
Kommunstyrelsen totalt visar för perioden januari - augusti 2022 ett utfall på netto -114,0 
miljoner kronor, vilket är 43,5 miljoner kronor bättre än budget. Flera delar av 
kommunstyrelsen har under denna period utfall som visar större överskott som inte 
kommer kvarstå under året, utan balanseras ut. Det är både periodisering av budget, ökade 
elpriser, stigande inflation och förskjutna kostnader som förklarar detta utfall.  
 
De delar av kommunstyrelsen som efter åtta månader redovisar i utfallet ett samlat 
underskott mot budget på totalt 7,6 miljoner kronor är: 

• kommunstyrelsen som egen nämnd (-4,3 miljoner kronor),  
• enheten för bygg och anläggning (-1,4 miljoner kronor), 
• myndighets- och huvudmannaenheterna (-0,8 miljoner kronor), 
• men även välfärd samhällsservice, brandförsvaret och kommunfullmäktige.  

 
De delar av kommunstyrelsen som redovisas ett samlat överskott mot budget med totalt 
53,5 miljoner kronor är: 

• välfärd skola (med 26,3 miljoner kronor, vilket beror främst på högre statliga bidrag  
• än budgeterat och minskning av tillfällig inhyrd personal), 
• enheten för fastighetsförvaltning (med 14,5 miljoner kronor, beroende på en  
• periodiseringseffekt och vakanser), 
• stöd och serviceenheten, exploateringsenheterna samt enheten bygg och anläggning 
• samt 11,5 miljoner kronor av budgeten för oförutsedda kostnader. 

 
Prognosen för helåret är -218,5 miljoner kronor, vilket är 14,6 miljoner kronor sämre än 
budget och 26,4 miljoner kronor sämre än T1 prognosen. Större delen av avvikelsen ligger 
hos enheten för fastighetsförvaltning, som hade ett prognostiserad översunderskott i T1 på 
4,7 miljoner kronor, men har nu fått justera prognosen till underskott på 11,0 miljoner 2 (4) 
kronor. Kommunstyrelsen som egen nämnd visar ett prognostiserat underskott på 5,2 
miljoner kronor och välfärd samhällsservice på 3,0 miljoner kronor. Även stöd och service 
(-1,0), bygg och anläggning (-1,0), stadsutveckling (-0,5) och brandförsvaret (-0,5) visar 
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prognostiserat underskott. Däremot finns positiva prognoser på kommunstyrelsen 
oförutsett (+7,6) samt hos stadsledningskontoret och stab (+0,5). 
 
Den totala sjukfrånvaron för kommunen för perioden januari-augusti 2022 uppgår till 6,7 
procent, vilket är 0,6 procentenheter högre jämfört med motsvarande period 2021. 
 
Mätningar av verksamheternas olika indikatorer sker till största del under årets sista tertial 
och redovisas senast i samband med nämndens årsbokslut. Arbetet med kommunstyrelsens 
särskilda uppdrag pågår och kommer till största del återrapporteras i samband med 
årsredovisningen. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 112 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 26 
september 2022 
Bilaga 1 Tertialrapport 2 kommunstyrelsen  
Bilaga 2 Tertialrapport 2 stadsutvecklingsområdet 
Bilaga 3  Tertialrapport 2 fastighetsenheten 
Bilaga 4 Tertialrapport 2 enheten för bygg och anläggning  
Bilaga 5 Tertialrapport 2 välfärd samhällsservice 
Bilaga 6  Tertialrapport 2 välfärd skola 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 252 KFKS 2022-821 

Mål och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen  

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen som framgår av tjänsteskrivelsen från 
stadsledningskontoret och controllerenheten daterad den 28 september 2022 gällande Mål 
och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterar vidare att förslag till 
budget för kommunstyrelsen istället återkommer i det samlade mål- och budgetärendet. 
 

Ärende 
Detta ärende omfattar förslag till mål och budget för hela kommunstyrelsen. I kommun-
styrelsen ingår verksamheter som stadsutvecklingsområdet och fastighetsenheten som 
själva bereder eget Mål och budgetunderlag som KSSU behandlat 20 september samt 
produktionsenheterna välfärd skola och välfärd samhällsservice. Kommunstyrelsen egna 
verksamheter är presenterade i bilaga 1. 
 
Förslagen bygger på de ramar som kommunstyrelsen noterade i juni 2022. Ärendet inleds 
med att redovisa kommunstyrelsens ansvar och uppgifter samt en kort beskrivning av 
utgångsläget. Därefter följer en redogörelse för arbete med att nå målen för de olika 
fokusområden och resultatindikatorer samt en framåtblick mot 2040. Enheten för all-
männa anläggning ingår från och med 2023 inom stadsutvecklingsområdet, tillsammans 
med exploateringsenheten, enheten för strategisk stadsutveckling och del av övergrip-ande 
miljö- och stadsbyggnad. Byggverksamheten för kommunala välfärdsfastigheter har förts in 
i fastighetenhetens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens totala ram föreslås öka med -22,2 miljoner kronor netto från föregå-
ende års budget till -198,5 miljoner kronor för 2023. Förslag till budgetram för 
stadsutvecklingsområdet år 2023 är -15,4 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kronor mer 
än i ramärendet. 
 
Förslaget till budgetram för fastighetsenheten år 2023 är +6,3 miljoner kronor, vilket är en 
minskning med 14,0 jämfört med ramärendets +20,3 miljoner kronor. 
 
I förslaget från stadsledningskontoret och controllerenheten föreslogs att 
kommunfullmäktige fastställer fokusområden och resultatindikatorer samt budgetram 
2023–2025 för kommunstyrelsen inklusive stadsutvecklingsområdet, fastighetsenheten, 
välfärd skola och välfärd samhällsservice i enlighet med bilagorna 1, 2, och 3 till 
tjänsteskrivelsen daterad den 28 september 2022. 
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Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 oktober 2022 att notera 
informationen som framgår av tjänsteskrivelsen från stadsledningskontoret och 
controllerenheten daterad den 28 september 2022 gällande Mål och budget 2023–2025 för 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade vidare att förslag till budget för 
kommunstyrelsen istället återkommer i det samlade mål- och budgetärendet. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 28 
september 2022  
Bilaga 1 Mål och budget 2023–2025 kommunstyrelsen 
Bilaga 2 Mål och budget 2023–2025 stadsutveckling 
Bilaga 3 Mål och budget 2023–2025 enheten för fastighetsförvaltningen 
 

Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till följande ändring av förslag till beslut:  
”Kommunstyrelsen noterar informationen som framgår av tjänsteskrivelsen från 
stadsledningskontoret och controllerenheten daterad den 28 september 2022 gällande Mål 
och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterar vidare att förslag till 
budget för kommunstyrelsen istället återkommer i det samlade mål- och budgetärendet.” 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – ändringsförslaget från 
Mats Gerdau – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
Johanna Kvist meddelade att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
Mikael Carlsson meddelade att Nackalistan inte deltar i beslutet.  
 
Esa Örmä meddelade att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. 
 
- - - - - 
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§ 253 KFKS 2022-174 

Ekonomisk långtidsprognos 2023 – 2040 
Informationsärende 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 

Ärende 
Sedan år 2015 finns en modell i kommunen för att generera långsiktiga beräkningar av 
Nacka kommuns ekonomi framåt i tiden, med syfte att skapa underlag för långsiktiga 
ekonomiska och finansiella beslut. Modellen uppdateras årligen (med undantag för 2020) 
med ny information och aktuella uppgifter för att få ett uppdaterat utgångsläge som 
presenteras i den ekonomiska långtidsprognosen. Syftet med långtidsmodellen är inte att 
finna en exakthet utan fånga upp de stora effekterna vid olika alternativa scenarier för att 
utifrån dessa möjliggöra en styrning i den riktning som önskas. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 115 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt ekonomi- och finansstaben, daterad den 8 
september 2022 
Bilaga 1 Ekonomisk långtidsprognos 2023-2040 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 

Protokollsanteckningar 
Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Den ekonomiska långtidsprognosen ger en övergripande bild kring hur kommunens 
finanser ser ut bortanför de kommande budgeteringsperioderna och kan därför vara 
intressant för hur den långsiktiga ekonomiska planeringen ser ut och vilka risker som finns. 
Självklart ska de exakta utfallen i detta ärende tolkas med extrem försiktighet eftersom det 
är långa tidsspann och många osäkra faktorer som ska tas hänsyn till, en liten förändring 
som dras ut över flera decennier riskerar att få väldigt stor påverkan i framtiden. Men det 
ger en fingervisning om vart vi är på väg.  
Det finns tyvärr en stark diskrepans mellan ord och handling kopplat till prognosen. Det 
framförs bland annat att det inte är långsiktigt hållbart att avstå från pris- och 
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lönekompensera över tid, samtidigt som Nackas moderatledda styre inte har inkluderat 
någon generell pris- och lönekompensation i budgeten på nästan ett decennium. Det 
påpekas också att kommunens ekonomi inte skulle tillåta full kompensation heller. Det är 
självklart bra att skattebetalarnas pengar värnas genom att kommunens verksamheter är 
effektiva och kräver så lite resurser som möjligt, men det får heller inte bli så nitiskt att det 
går ut över verksamheternas kvalité. 
Den Socialdemokratiskt ledda regeringen räddade under 2020 och 2021 upp Nacka 
Kommuns bokslut genom stora tillskott till kommunsektorn. I flera ärenden under året har 
vi sett hur kommunen behöver statliga tillskott även i framtiden för att kommunens 
ekonomi ska gå ihop med gällande skattesats. Trots det valde man inför 2022 att sänka 
skatten med ytterligare 25 öre, finansierat just genom dessa statsbidrag. Även 2017, 2018 
och 2021 använde man de “kommunmiljarder” som den Socialdemokratiskt ledda 
regeringen tillsköt för att sänka kommunens skattesats. Om denna oansvariga trend 
fortsätter så riskerar Nacka att bli bidragsberoende av staten eller inte klara av sina 
åtaganden utan stora skattehöjningar, vilket bör försöka undvikas. Nacka måste istället 
prioritera bland sina utgifter för att öka invånarnas tillgång till välfärd, att prioritera dyra 
kundvalssystem, såsom jobbcoacher, över att kompensera för pris-, löne- och 
volymökningar samtidigt som flera verksamheter redan går på knäna är en oansvarig 
hantering av kommunens ekonomi. 
Något som lyfts upp på flera ställen i ärendet är att stora investeringskostnader ska skjutas 
på framtiden för att minimera kommunens låneskuld och räntekostnader genom att låta 
andra aktörer ta investeringskostnaden. Om Nackas moderatledda styre väljer att fortsätta 
på den vägen innebär det en stor framtida risk för ökade kostnader och sämre tillgång till 
välfärd för Nackas invånare. Det finns inga gratisluncher, utan det kommunen sparar på 
minskade räntekostnader (och mer därtill) kommer man istället förlora i högre hyres- och 
driftskostnader när andra aktörer får lägga sina räntekostnader på hyran. Detta är en 
oansvarig lösning där många paralleller går att dra till Nya Karolinska (NKS), där denna typ 
av outsourcing till privata aktörer drivit upp kostnaderna ordentligt. Det finns inga privata 
aktörer som kommer kunna få mer förmånliga lånevillkor än kommunen, därför är det mer 
ekonomiskt fördelaktigt att det är just kommunen som tar dessa initiala 
investeringskostnader – och får lägre driftskostnader på köpet.  
Till detta kan läggas att man på kort sikt vill maximera markförsäljningsintäkter för att  
minimera kommunens låneskuld ytterligare. Att dumpa ut stora mängder mark på 
marknaden skulle dock kunna innebära ännu högre låneskuld längre fram. En skenande 
låneskuld måste såklart undvikas, men markförsäljning bör ske mer strategiskt över tid för 
att maximera såväl kommunens ekonomiska utfall som invånarnas livskvalité.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan tycker att det är positivt att en sådan här ekonomisk långtidsprognos görs, 
däremot hade vi gärna sett att man använt fler variabler för att ta fram olika scenarion. Att 
sälja mark för att hålla nere låneskulden kan vid en första anblick verka som en 
oproblematiskt åtgärd, Nackalistan tycker dock att vi måste problematisera det hela och 
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noggrant utreda vilka negativa effekter allt förstora markförsäljningar kan innebära på lång 
sikt. Vi tycker också att det är viktigt att belysa vilka negativa konsekvenser det kan ha att 
under lång tid inte kompensera verksamheterna för pris- och löneökningar. Det innebär att 
redan hårt ansträngda verksamheter som skolor, förskolor och äldreboenden kommer att 
tvingas skära ner ytterligare 20-25% de närmast. 20 åren.” 
 
- - - - - 
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§ 254 KFKS 2020-745 

Hyresavtal avseende nya kulturlokaler i Älta 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslagna hyresavtal avseende lokaler för 

kultur, bibliotek och fritidsgård enligt bilaga 1-3 till fastighetsenhetens 
tjänsteskrivelse daterad den 16 juni 2022.  
 

2. Under förutsättning av beslut enligt punkten 1 uppdrar kommunstyrelsen åt 
enhetschefen för fastighetsenheten att underteckna hyresavtalen. 

 

Ärende 
Älta växer och en ny detaljplan för Älta centrum har tagits fram vilket bland annat medför 
att de nuvarande lokalerna för bibliotek, fritidsgård och Älta kulturknut kommer att rivas 
och ersättas med nya. Nacka kommun hyr lokalerna av Wallenstam. Efter förhandlingar 
mellan Wallenstam och kommunen har förslag på nya hyresavtal tagits fram. Den 
sammanlagda ytan enligt de nya avtalen uppgår till 1 737 kvm, hyrestiden är 20 år och den 
totala hyran uppgår till cirka 4,7 miljoner kronor per år. Kommunen erhåller en hyresrabatt 
om 2,5 miljoner kronor fördelat under hela hyrestiden. Preliminära internhyresavtal har 
tecknats mellan kommunstyrelsen och fritidsnämnden respektive kulturnämnden i enlighet 
med kommunens internhyresmodell. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
147 
Tjänsteskrivelse från fastighetsenheten daterad den 16 juni 2022  
Bilaga 1 Utkast till hyresavtal, bibliotek 
Bilaga 2 Utkast till hyresavtal, fritidsgård 
Bilaga 3 Utkast till hyresavtal, kulturlokaler  
 

Yrkanden 
Mikael Carlsson (NL) yrkade, med instämmande av Tomas Ottosson (V), att ärendet skulle 
återremitteras för att utreda frågan om en utökning kan göras av biblioteksytan.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde först förslaget om återremiss mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade avslagit förslaget.  
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Därefter konstaterade ordföranden att det bara fanns ett förslag till beslut avseende 
sakfrågan – stadsutvecklingsutskottets förslag – och fann att kommunstyrelsen hade 
beslutat i enlighet med detta förslag. 

Protokollsanteckningar 
Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”De kulturverksamheterna som idag bedrivs i Älta Centrum, och som nu får nya lokaler, är 
oerhört viktiga för lokalsamhällena, för våra äldre och unga. De bidrar till en meningsfull 
fritid för Nackaborna genom hela livet. Det är därför viktigt att vi ser på hyresnivåerna ur 
ett långsiktigt hållbart perspektiv, så att verksamheterna klarar av dem. Detta är en höjning 
gentemot tidigare nivå, men det är också större och nya fräscha lokaler. Vi hade velat se att 
Kulturknuten fick en bättre lösning med bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet. 
Även biblioteket hade behövt större lokaler. Det är viktigt att det icke-kommersiella får ta 
plats i ett affärscentrum, och det hade kommunen kunnat bidra med här. Trots att vi inte 
fick vår vilja igenom är det nu angeläget att säkra de lokaler som finns även framöver.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan yrkade återrremiss på förslaget för att utreda om en ökad yta för 
biblioteksdelen skulle kunna tilläggas som en extradel av hyresavtalet mot bakgrund av att 
biblioteksytan fortfarande är för liten för ett nutida och framtida modernt bibliotek. Det är 
ingen hemlighet att Nackalistan har kämpat hårt för att öka ytan för kulturlokalerna i Älta 
centrum. Tyvärr ser det inte ut att bli verklighet även om vi kan notera att man har tagit åt 
sig av den kritik som har riktats mot ursprungligt förslag och utifrån det föreslagit en bättre 
lösning. Att man inte gick hela vägen och anslog ytterligare den mängd kvadratmeter för 
ökad lokalyta kan bara beklagas. Älta expanderar kraftigt befolkningsmässigt och att inte 
planera utifrån det med sikte på dagens och framtidens behov är tråkigt och kortsiktigt.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Det saknas fortfarande tillräckliga lokaler för biblioteket, det är något tiotal kvadratmeter 
som saknas för att uppnå en godtagbar standard för ett modernt biblioteks självklara 
funktioner som innefattar både samtal och dialoger samt tysta rum för läsning och 
koncentration. Nu när hela Älta Centrum byggs om och befolkningen kommer öka 
dramatiskt behövs väl tilltagna ytor för att matcha befolkningsökningen. När Älta centrum 
och Stensö området förtätas försvinner många parker och gröna ytor, det nya Älta centrum 
kommer sakna platser som finns idag, det bilfria torget och förskolor med stora friytor för 
barnen lek. Det gör också behovet större av tillräckliga ytor för kultur, bibliotek och 
fritidsgård. Det idag planerade torget innebär att bilar kommer köra i samma utrymme som 
barnens skolväg. Det har vi tidigare nämnt och anser att den ytan utanför biblioteket bör 
vara bilfri och vara tillgänglig för fritids och kulturevenemang. En scen och ett dansgolv 
och sittplatser gör torget till angelägen plats som kan ersätta funktioner som finns nu men 
kommer byggas bort.” 
- - - - -  



 
40 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 255 KFKS 2016-704 

Uppföljning av översiktsplanens utmaningar och 
målområden 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om uppföljning av översiktsplanens målområden 
enligt enheten för strategisk stadsutvecklings tjänsteskrivelse den 30 augusti 2022. 
 

Ärende 
Enheten för strategisk stadsutveckling har gjort en uppföljning av de sex målområdena i 
Nacka kommuns översiktsplan Hållbar framtid i Nacka; Ett effektivt och klimatanpassat 
transportsystem, En attraktiv och hållbar byggd miljö, Värna natur och vatten för 
rekreation och biologisk mångfald, Mångfald och trygghet i livets alla skeden, Starkt 
näringsliv, bra handelsutbud och gott om mötesplatser i hela Nacka och Ett regionalt 
tänkande i planeringen. Som en del av uppföljningen har översiktsplanen också stämts av 
mot de globala målen och delmålen i Agenda 2030 för att se om översiktsplanen 
innehållsmässigt hanterar dessa.  
 
Uppföljningen ska kunna användas som ett underlag till den kontinuerliga översiktliga 
planeringen och till den planeringsstrategi som enligt plan- och bygglagen ska tas fram och 
antas av kommunfullmäktige senast två år efter ordinarie val. Enheten för strategisk 
stadsutveckling planerar att ta fram planeringsstrategin för politisk behandling under 2023. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
137 
Tjänsteskrivelse från enheten för strategisk stadsutveckling daterad den 30 augusti 2022  
Bilaga 1 Uppföljning av översiktsplanens utmaningar och målområden 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – 
stadsutvecklingsutskottets förslag – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet 
med detta förslag. 
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Protokollsanteckningar 
Mats Gerdau för Moderaterna, Hans Peters för Centerpartiet, Gunilla Grudevall-
Steen för Liberalerna och Karin Teljstedt för Kristdemokraterna lät gemensamt 
anteckna följande till protokollet: 
”Vi vill i påtala att vi avser att starta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Nacka 
kommande mandatperiod. Vi ser behov av bl a uppdateringar, omprövningar av hur 
områden definieras, och om grön- och blåstrukturen mm. Vi ser fram emot ett konstruktivt 
och brett förankrat arbete.” 
 
Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Det finns många områden i kommunens översiktsplan som behöver fortsätta utvecklas. 
Den nya bebyggelsen som nu kommer när Nacka bygger stad behöver anpassas bättre till 
klimatproblematiken och behöver byggas grönare. Smartare hus, grönare byggmetoder och 
att säkerställa att de bidrar till omställningen som behöver ske för att klara klimatmålen. 
Infrastrukturen för trafiken måste fokusera på den kollektiva trafiken och transporter som 
har noll eller låga utsläpp. 
Kommunen har en stor del natur som skyddas, dock behövs mer arbete för att säkerställa 
att det finns lokala grönområden och rekreation nära människorna. Det ska inte var långt 
till en park eller ett naturområde. Även för att säkerställa djur- och växtliv är de små 
grönområdena viktiga. 
Skolor och förskolor behöver finnas i alla delar av kommunen. Det är väldigt viktigt att 
barns utveckling tas med och ges tillräckliga förutsättningar. Både under skoltid men också 
på fritiden. Utemiljöerna är något som har minskat de senaste ca 10 åren. Både skolgårdar 
och idrottsytor krymper eller att tillgängligheten minskar när Nacka få fler invånare. 
Även om centrumanläggningar finns i kommunens olika delar har de inte tillräckligt bra 
tillgång till de ytor som behövs för Nackas invånare. Kommersiell service har fått företräde 
framför kulturlokaler. Där behöver man säkerställa att alla kan få tillgång till det utbud som 
finns. Torg och parker behöver finnas med som mötesplatser och det måste säkerställas att 
de inte prioriteras bort när översiktsplanens intentioner omsätts i detaljplaner.  
För att kunna utveckla kommunen även i framtiden behöver kommunen säkerställa att det 
finns mark och fastigheter som kan användas som anläggningar och ytor när arbeten ska 
ske. Det saknas i många fall sätt för hur andra aktörer på bra sätt kan vara involverade i 
kommunens utveckling. Dialogen med medborgare och föreningar behöver bli mycket 
bättre. På så sätt kan allas möjligheter att bidra tas tillvara och komma till nytta. 
Översiktsplanen är ett av verktygen för att bygga ett hållbart, klimatvänligt och tryggt 
samhälle. Den har en hel del kvar att leva upp till. Men det viktigaste är att följa den och 
jobba med de mål som anges, omsätta dessa i handling när Nacka utvecklas och ändras. 
Klimatsmarta hus, energieffektiva transporter och grönområden måste stå i centrum. Vi 
kan i många fall se att den borgliga alliansen inte gör det utan i många fall låter 
marknadskrafter prioriteras framför Nackas invånare.” 
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Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan välkomnar uppföljningen och aktualiseringen av gällande översiktsplan för 
Nacka. Vissa kompletterande synpunkter kommer här nedan där vi som parti vill lägga 
fram egna synpunkter i sammanhanget: 
Bra kollektivtrafikutbud men mobilitetsfrågan behöver lyftas/breddas.  
Nackalistan förde tidigt fram en motion om ökad miljövänlig och snabb båttrafik som ett 
gångbart alternativ. Likaså har vi motionerat om busstrafik med mindre storlek på bussar i 
villaområden långt ifrån centralorten. Det finns i de flesta länder i Västeuropa och världen 
och skulle minska biltrafiken i stora delar av naturområden/villasamhällen i Nacka. 
Behovet av cykelbanor och tillhörande parkeringsplatser har vi också uppmärksammat och 
det glöms ibland bort i planeringen. Säkra skolvägar för elever och gångtrafikanter är viktigt 
och har betonats av Nackalistan.             
Utveckling av de urbana miljöerna men klimatutmaningen behöver bemötas mer kraftfullt. 
Det är den enskilt viktigaste och övergripande frågan som kommunen nu har att hantera. 
Här kan Nackalistan bara instämma i att det finns ännu inte en fungerande övergripande 
funktion för detta i nivå med uppgiftens vikt och storlek. Nackalistan har motionerat om 
detta i budgeten för år 2022 och stött den kritik som har förts fram kommunens revisorer 
som gäller klimat och miljö. Nackalistan har också yrkat bifall till många 
bostadsexploateringar på redan ianspråktagen mark.  
Mycket skyddad natur men även den tätortsnära naturen behöver säkerställas.  
Denna rubrik instämmer Nackalistan till fullo i och känner oro för planerad bebyggelse 
inom många delar av Nacka som inskränker på detta. Alltifrån Ryssbergen till våtmarken i 
halva Sarvträsk. Skuruparken som inte längre förs fram som ett naturreservat. Tomterna i 
Igelboda med de negativa miljökonsekvenser som en bebyggelse där kan medföra. 
Svindersbergsområdets tänkta exploatering som ett nära och mycket uppskattat 
naturområde. Planen att ha 300 m till naturmark håller inte heller i många av de 
exploateringar som nu görs. Många Nackabor har flyttat till kommunen just för luftigheten, 
grönområdena och närheten till hav och sjöar. Här skiljer sig Nackalistans politik från de 
flesta övriga partiers då vi ibland ensamma går emot byggplaner. Vi anser inte att den 
tätortsnära naturen skyddas tillräckligt mycket och det borde också gälla kommunens 
villaområden.  
Brett utbud av aktörer inom skola och välfärd men förutsättningar och behov för olika grupper behöver 
utredas vidare.   
Ett brett utbud av aktörer inom välfärdsverksamheter av alla slag är något som Nackalistan 
ser nyttan av. Den politik som vi har haft inom detta har legat i mitten, dvs att det ska 
finnas en mångfald av anordnare, både offentliga och privata som kan erbjuda en service av 
god kvalitet. Just kvaliteten i utbudet är det viktigaste och inte vem som är anordnare. 
Ekonomin måste vara i fokus så att försäljning av mark och fastigheter inte sker i en så stor 
omfattning att kommunen på sikt kommer att få betala betydligt högre hyreskostnader för 
driften av välfärdsfastigheter. Vår egen utredning inom detta område tyder på att effekten 
kan bli denna vilket också har uppmärksammats av borgerliga kommuner. Likaså kan en 
för omfattande försäljning i övrigt av mark i Nacka resultera i att i våra barns framtid det 
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finns mycket lite egen mark i kommunen och minskad rådighet över den kommunala 
planeringen och utvecklingen.  
Utveckling av lokala centrum men en bit kvar till att nå arbetsplatsmålet.  
Att nå målet med en viss mängd arbetsplatser har aldrig nåtts så länge 
stadsbyggnadsprocessen har pågått. Förklaringen till detta har ofta varit att det är mer 
lönsamt för en byggfirma att satsa på bostäder än på olika verksamhetslokaler. Så har skett 
med start för den tidiga exploateringen på Kvarnholmen och så har det fortsatt. 
Nackalistan trodde inte heller på att detta skulle bli verklighet och har hittills fått rätt i det. 
Det innebär en större volym bostäder och en mindre volym övriga lokaler. Det ger en 
karaktär av massiva bostadsområden/sovstäder och inte en av en blandad, levande stad. 
Utvecklingen av lokala centrum är på gång i västra Sicklaön med Atrium Ljungbergs 
planering som står för en stor del av denna. Orminge och Ektorps centrum kommer att 
förändras och byggas om och förhoppningsvis förbättras. Fisksätra och Älta centrum är 
andra projekt som både har välkomnats och till vissa delar kritiserats av Nackalistan. Hur 
själva Fisksätra centrum ska utvecklas är ännu inte helt klart annat än för de kommande 
bostäderna i närheten av centrumdelen. Saltsjöbadens centrum, Tippen, har ännu inte 
presenterats med någon ny och fungerande plan som invånarna kan ta till sig och behovet 
av förnyelse av centrum där kvarstår. För att lokala centrumanläggningar ska vara levande 
och trevliga behövs också träffpunkter och plats för kultur- och möteslokaler för 
föreningsliv mm och idrottsytor ingår. På Kvarnholmen skulle det t ex bli ett 
kulturhus/bibliotek men av denna plan verkar att ha skrinlagt trots att det hade behövts 
vilket är en brist.  
Förstärk regional infrastruktur men utmaningar att säkerställa ytor för teknisk infrastruktur 
Trafikutvecklingen i Nacka/Värmdö går redan idag på högvarv och varje dag är det långa 
köer. Fram till att tunnelbanan är färdig kan man befara närmast en trafikinfarkt vilket 
Nackalistan känner stor oro för och som kan ge ett bakslag för viljan att flytta till Nacka 
eller att jobba här. Nackalistan gick mycket tidigt ut med kravet att gå emot betalning för 
överfart på kommande Skurubro, vilket den styrande M-ledda alliansen starkt motsatte sig 
då. Detta trots att Trafikverket inte hade satt igång byggandet i tid vilket avtalet med dem 
stipulerade. Hur de många samtidiga trafikpåverkande byggprojekten ska kunna hantera en 
allt större trafikmängd är något som vi hittills inte har fått ett betryggande svar på i den 
kommunala hanteringen.  
Agenda 2030 och de globala målen.  
Nackalistan instämmer i att de globala målen behöver lyftas in på ett tydligare sätt i en 
kommande översiktsplan där delmålen också redovisas tydligt i det som är relevant för en 
översiktsplan ur ett mark- och vattenanvändningsperspektiv.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Lagstiftaren vill i Plan- och  bygglagen att en kommunal översiktsplan ska vara långsiktig, 
till hjälp för planering som innebär målkonflikter utan att därför ha så hög upplösning att 
den låser detaljplanearbetet. Mot den bakgrunden vill Sverigedemokraterna inge följande 



 
44 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

synpunkter på en trots allt välarbetad översiktsplan, med utgångspunkt från dess 
uppräknade maximer: 
Värna natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald  
Av erfarenhet vet vi att detta kommer på undantag i verklighetens detaljplaner och 
byggprojekt. Det behövs en tydligare syn på värdet av det gröna och av Grönt samband, att 
hela Nacka ska ha nära till grönt med så få avbrott som möjligt. 
Starkt näringsliv, bra handelsutbud och gott om mötesplatser i hela Nacka  
Nacka har bra handelsplatseroch ett rikt utbud av hotell- och evenemangsverksamhet. Vad 
som saknas, bland annat i denna översiktsplan, är en politik till förmån för mer regelrätt 
industri med produktion av varor och högmarginaltjänster. Det framgår bland annat av att 
Nacka återigen tappar i Svenskt Näringslivs kommunranking, från plats 43 till plats 84.  
Ett regionalt tänkande i planeringen  
Ingen regional planering som inbegriper Nacka är komplett utan ett rakt ställningstagande 
för Östlig förbindelse. Sverigedemokraterna kan leverera detta ställningstagande på alla 
politiska nivåer, och uppmanar alla partier i Nacka kommunfullmäktige att söka samband 
med sina partikamrater i region och riksdag för att vinna dem till samma ståndpunkt.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Det är inte en tillräckligt allvarlig syn på klimatförändringarna i översynen av 
översiktsplanen. Det står att klimatutmaningen behöver mötas mera kraftfull men det 
saknas tydlighet i hur det ska gå till. Nacka kommun är med i ett flertal sammanhang som 
stimulerar utvecklingen till ett koldioxidneutralt samhälle men konkreta åtgärder är för få. 
När det gäller transporter som är det största problemet i Nacka kommuns koldioxidbudget 
hänvisas till tunnelbanans utbyggnad och därefter kunna minska på bilism och transporter. 
Det anser Vänsterpartiet inte att koldioxidbudgeten medger. Vår inställning är att 
privatbilism och transporter behöver minska omedelbart i takt med att kollektivtrafiken 
byggs ut redan nu. Det ligger på regionen att besluta om ökad kollektivtrafik men 
klimatnödläget och problemen med bilismens koldioxidutsläpp drabbar även regionens 
politiker och deras koldioxidbudget. I stadsplanering behöver kollektivtrafiken prioriteras 
omedelbart. Det behövs förändrade parkeringstal, mindre utrymme för biltrafik och 
parkering. Den gatumiljö som blir tillgänglig på detta sätt gör det möjligt att ha bussgator 
kombinerade med snabbcykling. Det frigör gång och cykelbanor för lugnare och säkrare 
lugn cykling och promenader. När det gäller exploateringen bör översiktsplanen var ännu 
tydligare med att stadsutvecklingen i samarbete med exploatörer ska vara av bästa 
miljöklass, utsläpp av koldioxid från stadsbyggandet ska i både bygg och driftsfas vara i 
toppklass. En standard i Nacka borde vara passivhus med trästommar. Asfalt och betong 
av kvaliteter med låga utsläpp av koldioxid.  
Det är positivt att energiproduktionen nämns som ett område att utveckla men det 
avgörande är vad som utvecklas och var. Nu när det finns en ny majoritet för kärnkraft i 
riksdagen vill vi Vänsterpartiet vara tydliga med att det vill vi inte ha och inte heller i Nacka. 
Däremot att översiktsplanen kompletteras med platser där det är möjligt att bygga vindkraft 
och i vilka storlekar som är lämpliga. En fungerande energiförsörjning är en nyckelfråga för 
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Nacka som samhälle och kommunen har för länge litat på stor leverans från elproduktion i 
Norrland och kärnkraft. Översiktsplanen bör även kompletteras med strategier för hur 
Nacka kommun ska bli än mer framgångsrik med att stimulera både företag och privat 
personer att investera i solcellsanläggningar.” 
 
- - - - - 
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§ 256 KFKS 2022-764 

Stiftelser förvaltade av Nacka kommun - firmatecknare 
och huvudansvarig revisor  

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om att utse Mats Gerdau (kommunstyrelsens 

ordförande), Victor Kilén (stadsdirektör) samt Jörn Karlsson (ekonomi-och 
finansdirektör) som firmatecknare för Stiftelsen Sociala Samfonden. Två av dessa 
tecknar stiftelsen i förening. 

2.  Kommunstyrelsen beslutar om att utse Mats Gerdau (kommunstyrelsens 
ordförande), Victor Kilén (stadsdirektör) samt Jörn Karlsson (ekonomi-och 
finansdirektör) som firmatecknare för Stiftelsen Kapten K Möllers Skolfond. Två 
av dessa tecknar stiftelsen i förening.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att utse Jenny Göthberg, Ernst & Young AB, till 
huvudansvarig revisor för Stiftelsen Kapten K Möllers Skolfond. 

4. Kommunstyrelsen beslutar om att utse Mats Gerdau (kommunstyrelsens 
ordförande), Victor Kilén (stadsdirektör) samt Jörn Karlsson (ekonomi-och 
finansdirektör) som firmatecknare för Stiftelsen Skolsamfonden. Två av dessa 
tecknar stiftelsen i förening. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att utse Jenny Göthberg, Ernst & Young AB, till 
huvudansvarig revisor för Stiftelsen Skolsamfonden. 

6. Kommunstyrelsen beslutar om att utse Mats Gerdau (kommunstyrelsens 
ordförande), Victor Kilén (Stadsdirektör) samt Jörn Karlsson (ekonomi-och 
finansdirektör) som firmatecknare för Stiftelsen Lindbergsfond. Två av dessa 
tecknar stiftelsen i förening. 

7. Kommunstyrelsen beslutar att utse Jenny Göthberg, Ernst & Young AB, till 
huvudansvarig revisor för Stiftelsen Lindbergsfond 

 

Ärende 
Kommunen har fyra aktuella stiftelser: Stiftelsen Sociala Samfonden, Stiftelsen 
Skolsamfonden, Stiftelsen Lindbergs Fond och Kapten P Möllers Skolfond där 
kommunstyrelsen är förvaltare. För respektive stiftelse ska förvaltaren utse firmatecknare 
som har rätt att underteckna handlingar för stiftelsen. Stadsledningskontoret föreslår Mats 
Gerdau (kommunstyrelsens ordförande), Victor Kilén (Stadsdirektör) samt Jörn Karlsson 
(ekonomi-och finansdirektör som firmatecknare. I ärendet föreslås firmatecknare två i 
förening för respektive stiftelse. 
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Stiftelsen Skolsamfonden, Stiftelsen Lindbergsfond och Stiftelsen Kapten P har sedan 
tidigare revisor Ernst &Young AB (byråval), men ska nu ändra huvudansvarig revisor på 
Ernst & Young AB för revisonen. Här föreslås Jenny Göthberg Ernst & Young AB. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september2022 § 117 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret mfl., daterad den 18 augusti 2022 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
  



 
48 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 257 KFKS 2022-738 

Upphävande av internationell policy  

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver den internationella policyn. Kommunstyrelsen noterar att 
kommunstyrelsens reglemente redan anger ansvaret vad gäller omvärldsbevakning och 
internationellt samarbete och av denna anledning finns inget behov av ett särskilt 
policydokument. 
 

Ärende 
Nacka kommun har en internationell policy från 2013 som ska ge nämnder och enheter 
vägledning kring kommunens förhållningssätt gällande internationellt arbete. I korthet 
pekar den internationella policyn på att det internationella arbetet ska harmonisera med 
kommunens ordinarie målarbete och ses som ett verktyg för alla verksamheter för att 
utveckla bättre medborgarservice. I samband med den översyn av kommunens 
styrdokument som genomfördes våren 2021 framkommer att den internationella policyn är 
ett av de styrdokument som ska ses över.  
 
Syftet med det internationella arbetet i Nacka kommun har varit, och är, att det ska vara 
decentraliserat och integrerat med kommunens övriga utvecklingsarbete, där varje 
verksamhet ansvarar för att det internationella perspektivet fångas där det är lämpligt. 
Internationellt arbete och omvärldsbevakning ingår därför redan som en naturlig del i 
nämndernas och enheternas ordinarie arbete. Vad gäller det internationella perspektivet kan 
även konstateras att kommunfullmäktige, i kommunstyrelsens reglemente, angett att 
kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för just omvärldsorientering och internationellt 
arbete. Det bedöms därför inte finnas något behov av ett särskilt policydokument inom 
området och den internationella policyn föreslås därför upphävas. 
 
Våren 2022 behandlades ett politikerinitiativ från Liberalerna om att etablera vänortsavtal 
med stad i Ukraina. Kommunstyrelsen beslutade då att notera att möjligheten att ingå 
vänortsavtal i Ukraina skulle ingå i stadsledningskontoret översyn av kommunens 
internationella policy. Ett upphävande av den internationella policyn påverkar i sig inte 
möjligheterna vad gäller vänortssamarbeten. Bedömningen är dock att nyttan för 
Nackaborna fortfarande är större om kommunen deltar i konkreta samarbeten snarare än 
traditionellt vänortsutbyte 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 118 
Tjänsteskrivelse från ledningsstaben, daterad den 1 september 2022 



 
49 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Bilaga Internationell Policy 
 

Yrkanden 
Mikael Carlsson (NL) yrkade, med instämmande av Tomas Ottosson (V), att förslaget 
skulle avslås.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde förslaget från arbetsutskottet mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 

Protokollsanteckningar 
Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Även om ärendet handlar om att upphäva Nackas internationella policy, med hänvisning 
till att kommunstyrelsens reglemente redan anger ansvaret vad gäller omvärldsbevakning 
och internationellt samarbete, vill vi socialdemokrater särskilt betona vikten av 
internationellt arbete. Det är viktigt med internationellt arbete/samverkan, oavsett om 
Nacka är de som är direkt ”vinnare”. Vi kan som kommun, både politiker och 
tjänstepersoner, bidra till att områden i världen kan förbättras. Till exempel genom att delge 
våra kunskaper som vi gjorde om sophanteringen när vi samverkade med vår vänort i 
Kisumu, Kenya. Självklart lärde vi oss också mycket. Ytterligare en sak vi bidrog med där 
var att vi var representanter från både majoritet och opposition som reste tillsammans, 
vilket också visade på att sådant är möjligt.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan motsätter sig att kommunen tar bort den internationella policy som funnits. 
Utan vi vill i stället se att man arbetar vidare på och utvecklar den. Vi tycker att fördelen 
med en policy är att den gäller all kommunal verksamhet medan en skrivelse i 
kommunstyrelsens reglemente enbart gäller kommunstyrelsens ansvarsområden. Att en 
policy finns för all verksamhet att ingen kommunal verksamhet ska inleda eller ha några 
internationella utbyten med länder som inte är demokratiska, t.ex. Ryssland, Belarus eller 
Iran tycker vi ger en tydlighet. Samtidigt som vi verkligen tycker det är viktigt att 
verksamheter och kommunen har gott om internationella kontakter så tycker vi att det är 
olyckligt om det inte finns en tydlig policy som ska följas.” 
 
I ovanstående protokollsanteckning från Nackalistan instämde Tomas Ottosson för 
Vänsterpartiet. 
 
- - - - - 
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§ 258 KFKS 2019-1119 

Slutrapport Swedish Edtest 
Informationsärende 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen om Swedish Edtest slutrapport och uppnådda 
resultat inom projektet. 
 

Ärende 
Nacka kommun har varit koordinator och initiativtagare för Swedish Edtest, Sveriges första 
nationella testbädd för edtech (utbildningsteknologi). Swedish Edtest faciliterar tester av 
digitala lärresurser direkt i undervisningen. Testdeltagare är lärare, elever och edtechbolag 
(utbildningsteknologibolag). 
 
Swedish Edtest har finansierats av Vinnova samt deltagande partners från november 2019 
till och med maj 2022. Nacka kommun har varit koordinator för utvecklingen som skett i 
samarbete med NetPort Science Park, Academedia, ABB gymnasiet i Västerås, Lidingö 
stad, Uppsala kommun, Region Halland, Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, 
Högskolan i Halmstad, Lilla Nacka skola och förskola, Nackademin, Företagsekonomiska 
Institutet och Swedish Edtech Industry. 
 
Projektet avslutades den 12 maj 2022 och en slutrapport har skickats in och godkänts av 
Vinnova. Projektledare har varit Hanna Elving, vid Stadsledningskontorets stab. 
Deltagande huvudmän i Nacka har varit Välfärd Skola och Lilla Nacka förskola och skola. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september2022 § 119 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 20 juni 2022 
Bilaga 1 Slutrapport Swedish Edtest 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 259 KFKS 2022-557 

Revisionsskrivelse A 2022-06-08 och revisionsrapport 
4/2022 – Granskning av ”Fler jobb och snabb etablering” 
Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över revisionsskrivelse A 2022-06-08 enligt 
bilaga 3 till tjänsteskrivelse daterad 19 september 2022. 
 

Ärende 
De förtroendevalda revisorerna har under våren 2022 låtit EY genomföra en granskning på 
temat ”Fler jobb och snabb etablering” i alliansens politiska inriktning 2019 - 2022, bilaga 7 
till Mål och budget 2022. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och arbets- och 
företagsnämnden inom respektive ansvarsområde säkerställt ändamålsenliga processer för 
att nå målet att få fler i jobb och en snabbare etablering. Syftet med granskningen är även 
att beskriva hur kommunstyrelsen samordnar arbetet och har uppsikt över aktiviteter och 
effekter samt bedöma om arbetet bedrivs ändamålsenligt. 
 
Revisionsrapporten utgår ifrån att kommunfullmäktige har beslutat att bilaga 7, Alliansens 
politiska inriktning 2019 – 2022, ingår i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 
och bör därför följas upp.  
 
Yttrandeförslaget redogör för att stadsledningskontorets bedömning är att bilaga 7 i 
kommunens Mål och budget 2022 - 2024, Alliansens politiska inriktning 2019 – 2022, inte 
är beslutat av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade att notera 
Majoritetsprogrammet för 2019 – 2022, bilaga 7. Då bedömningen är att bilagan inte ingår i 
beslutet så finns det ingen anledning till att kommunfullmäktige ska följa upp vad alliansen 
genomfört av som politiska inriktning som de var överens om vid starten av 
mandatperioden. Det betraktas som en överenskommelse mellan allianspartierna och 
eventuell uppföljning görs av partierna. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 120 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret daterad den 19 september 2022  
Bilaga 1 Revisionsskrivelse A 2022-06-08 Granskning av ”Fler jobb och snabb  

etablering”  
Bilaga 2 Revisionsrapport juni 2022 Granskning av ”Fler jobb och snabb etablering”  
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Bilaga 3 Förslag till yttrande 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 

Protokollsanteckningar 
Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Det är bra att detta reds ut ordentligt och vi välkomnar allianspartiernas bild att deras 
politiska inriktning inte är ett beslut som fattas av fullmäktige. Detta innebär emellertid att 
detta inte heller ska tas hänsyn till i de förslag och beslut som hanteras av kommunen utan 
varje förslag ska hanteras i gängse demokratisk ordning på ett transparent vis. Om så inte 
hade varit fallet hade den inriktningen kunnat leda till handlingar som är svåröverblickbara 
för medborgarna.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan tycker det är olyckligt att man blandar samman majoritetsprogrammet och 
mål och budget. Att kommunfullmäktige ska besluta om saker som sedan inte. Ska anses 
vara mål eller som inte ska följas upp skapar en otydlighet. Vi tycker det är viktigt att 
kommunen tar till sig av denna kritik och ser över att arbeta bort otydligheten genom att 
inte lägga samman majoritetsprogrammet med mål och budget.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Det finns ett ord och mening i tjänsteskrivelsen som jag uppfattar som en ideologisk 
glidning i en riktning som jag inte tycker är värdigt ett tjänsteutlåtande. 
I första stycket under rubriken Revisorernas synpunkter.. står -krafttag mot utanförskap 
och försörjningsbidragsberoende. Utanförskap är en egen sak och försörjningsstöd en 
annan. Det kan hänga ihop men inte nödvändigtvis. Det andra problemet är begreppet 
försörjningsbidragsberoende. Vänsterpartiet ser det som ett behov de enskilde har av 
ekonomiskt stöd inte ett beroende. Om jag raljerar lite kan jag tycka att de som är 
bidragsberoende nyttjar ränte, rut och rotavdrag för att kunna maximera sin 
privatekonomi.” 
 
- - - - - 
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§ 260 KFKS 2022-693 

Revisionsskrivelse B 2022-06-08 och revisionsrapport 
5/2022 – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag yttrande över revisionsskrivelse B 5/2022 – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktplikt enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelse daterad den 9 september 
2022. 
 

Ärende 
Kommunens förtroendevalda revisorer har låtit EY genomföra en granskning med syftet 
att bedöma om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över den kommunala 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Revisorernas sammanfattande bedömning är att 
uppsikten över nämnder och bolag delvis utövas på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt finns 
det ett antal förbättringsområden som bör övervägas för att kunna utforma en mer 
proaktiv och effektivare uppsikt. Framför allt kan uppsikten bedrivas på ett mer medvetet, 
förebyggande och effektivt sätt. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 121 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret mfl., daterad den 9 september 2022 
 
Bilaga 1 Revisionsskrivelse B 2022-06-08 – Granskning av kommunstyrelsens 

uppsiktplikt  
Bilaga 2 Revisionsrapport 5/2022 – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktplikt  
Bilaga3 Förslag på yttrande 
 

Yrkanden 
Johanna Kvist (S) yrkade bifall till följande tilläggsförslag:  
”Kommunstyrelsen beslutar att stadsledningskontoret får i uppdrag att återkoppla till 
kommunstyrelsen senast i april 2023 med ett förtydligande kring uppsiktsplikten och i vilka 
dokument som det kommer att redovisas, utifrån det som nämns i svaret till revisonen.” 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade inledningsvis att det fanns två förslag – arbetsutskottets förslag 
samt tilläggsförslaget från Johanna Kvist.  
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Ordföranden ställde först förslaget från arbetsutskottet mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet arbetsutskottets förslag. 
  
Därefter ställde ordföranden tilläggsförslaget mot avslag, och fann att kommunstyrelsen 
hade beslutat att avslå tilläggsförslaget. 
 

Protokollsanteckningar 
Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”I förslaget på yttrande över revisionsskrivelse B 5/2022 – Granskning av 
kommunstyrelsens uppsiktplikt, tas det upp att det inte finns något krav utifrån 
kommunallagen eller annan lagstiftning om att uppsiktsplikten ska definieras särskilt. Men 
bara för att det inte är reglerat i lagstiftning betyder det inte att det inte finns behov av det. 
Socialdemokraterna vill poängtera vikten av att uppsiktsplikten definieras så att det blir 
tydligt vad det faktiskt innebär och hur uppsikten ska genomföras. Andra kommuner har 
på ett bra sätt lyckats definiera och tydliggöra vad uppsiktsplikten innebär och kan de borde 
helt enkelt Nacka också kunna göra det.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan instämmer i protokollsanteckningen från S och till stora delar i revisorernas 
skrivelse om tydlighet mm” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Vänsterpartiet ser att revisionsrapportens genomlysning av uppsynsplikten visar på brister 
i genomförandet av uppsynsplikten. Det är viktigt att de förbättringar och förtydliganden 
av kommunstyrelsens arbetssätt som rapporten pekar på genomförs.” 
 
- - - - - 
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§ 261 KFKS 2022-796 

Yttrande till polismyndigheten över underrättelse om 
förundersökning 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad  
den 12 september 2022. 
 
Beslutet justeras omedelbart.  
 

Ärende 
Under sommaren 2021 föll en feriearbetare, anställd av Nacka kommun, från en tre meter 
hög stege och skadades när hen utförde ett arbete. Välfärd samhällsservice gjorde en 
anmälan om händelsen till Arbetsmiljöverket som utredde ärendet och kom fram till att 
Nacka kommun underlåtit att efterleva flera bestämmelser i arbetsmiljölagstiftningen. 
Nacka kommun har i sin egen utredning beskrivit de brister som förekommit, och 
föreslagit en rad åtgärder. Efter en anmälan från Arbetsmiljöverket inleddes en 
förundersökning som kom fram till att misstanke om arbetsmiljöbrott föreligger. Nacka 
kommun har nu fått tillfälle att yttra sig över förundersökningen och att kommunen ska 
åläggas en företagsbot på 100 000 kr. I det yttrande som föreslås vitsordar 
kommunstyrelsen det som framgår av förundersökningen och accepterar att betala 
företagsboten. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 27 september 2022 §35 
Tjänsteskrivelse från Välfärd samhällsservice och juridik- och kanslistaben, daterad den 12 
september 2022 
Bilaga 1 Förslag till yttrande 
Bilaga 2 Underrättelse enligt 23 kap. 18 § och 18 a § rättegångsbalken om  

förundersökning i anledning av misstanke om brott 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – verksamhetsutskottets 
förslag – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 262 KFKS 2021-675 

Yttrande till mark- och miljödomstolen angående 
anmälan om anläggande av fotbollsplaner m.m. i 
Källtorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget yttrande till mark- och miljödomstolen i mål 
M 3326-22 angående anläggande av fotbollsplaner m.m. i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen daterad den 30 september 2022. 
 

Ärende 
Länsstyrelsen beslutade den 19 april 2022 att förbjuda Nacka kommun att anlägga två 
konstgräsplaner för fotboll med mera inom del av fastigheten Erstavik 25:1 i Källtorp. 
Kommunen har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen där länsstyrelsen nu har 
lämnat ett yttrande. I huvudsak vidhåller länsstyrelsen tidigare bedömning och beslut och 
tillägger att åtgärderna innebär påtaglig skada på riksintressets uttryck Prästbostället 
Källtorp med kvarvarande öppen odlingsmark samt påtaglig skada på friluftsintresset. 
Länsstyrelsen instämmer dock med kommunen att anläggande av fotbollsplaner kan anses 
utgöra ett allmänt intresse. 
 
I yttrandet vidhåller kommunen sitt yrkande att mark- och miljödomstolen ska upphäva 
Länsstyrelsens beslut och meddela att åtgärden kan påbörjas med vidtagande av de 
skyddsåtgärder som kommunen redovisat, i andra hand med de försiktighetsmått som 
domstolen finner nödvändiga. Vidare understryks bland annat att granhäcken gör att 
Prästbostället vid Källtorps gård inte längre har en visuell koppling till ängsmarken där de 
anmälda fotbollsplanerna planeras, att en ny utredning kring spilljus har gjorts och att bland 
annat fåglar har inventerats. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och juridik- och kanslistaben, daterad den 30 
september 2022 
Bilaga 1. Förslag till yttrande 
Bilaga 2. Länsstyrelsens beslut, 2022-04-19 
Bilaga 3. Utveckling av kommunens överklagan, 2022-06-13 
Bilaga 4. Underrättelse med skrivelse från miljöföreningar, 2022-06-30 
Bilaga 5. Underrättelse med yttrande från länsstyrelsen, 2022-08-25 
Bilaga 6. Spilljusutredning, 2022-04-27 
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Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Gunilla Grudevall-Steen 
(L) och Karin Teljstedt (KD), bifall till det utsända förslaget från stadsledningskontoret och 
juridik- och kanslistaben.  
 
Mikael Carlsson (NL) yrkade bifall till följande förslag till yttrande:  
"Nacka kommun accepterar länsstyrelsens bedömning i frågan och kommer att lokalisera 
fotbollsplaner på andra ytor i kommunen som ligger närmare barn och ungdomars hem 
och skolor. Kommunen kommer bl.a. förlägga en 11-spelarplan till Sickla IP. " 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut – förslaget från 
stadsledningskontoret och juridik- och kanslistaben, samt förslaget från Mikael Carlsson. 
Ordföranden ställde förslagen mot varandra, och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i 
enlighet med förslaget från stadsledningskontoret och juridik- och kanslistaben. 
 

Protokollsanteckningar 
Mats Gerdau för Moderaterna, Hans Peters för Centerpartiet, Gunilla Grudevall-
Steen för Liberalerna och Karin Teljstedt för Kristdemokraterna lät gemensamt 
anteckna följande till protokollet: 
”Vi i Alliansen har stora ambitioner med idrotten i Nacka, med många nya och moderna 
idrottsanläggningar. Det innebär bl a två nya 11-spelarplaner i Källtorp och vi anser att 
länsstyrelsen gjort en alldeles för snäv tolkning av lagstiftningen när de vill förbjuda dessa 
fotbollsplaner. Därför är det självklart för oss att överklaga det beslutet. I kommentarerna 
kring länsstyrelsens beslut var vänsteroppositionen (S och Nackalistan) skadeglada och 
applåderade att de nya fotbollsplanerna inte stoppades. S ville då kasta in handduken (”det 
kommer ändå inte att gå”) men har nu svängt under galgen. Nackalistan står dock kvar i sitt 
motstånd mot fotbollsplanerna och visar därmed att det är väldigt långt från ord till 
handling. De säger sig vilja ha massor av nya fotbollsplaner men när det verkligen kommer 
till kritan och man måste väga olika intressen mot varandra så drar fotbollen det kortaste 
strået. Vart tog det parti vägen som skulle slåss för Nackaborna? Nu värnar de i stället 
staten, mot Nackaborna.” 
 
Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Nacka är i stort behov av att få fler idrottsytor på plats, så att fler barn och unga får 
möjlighet att idrotta i sitt närområde. Vår kommun lider idag av stor brist på idrottsytor, 
särskilt i centrala lägen. De här två fotbollsplanerna skulle innebära en bra avlastning för 
såväl centrala Nacka som Älta, varför vi är positiva till dem. Men de kan aldrig helt ersätta 
planer i än mer centrala lägen. Vi anser att man i första hand bör göra vad man kan för att 
få till en elvaspelarplan på Sicklavallen, för att maximera möjligheterna till spel där. Tyvärr 



 
58 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

verkar detta helt ointressant för den moderatledda majoriteten som istället satt hela sitt 
hopp till denna osäkra lösning. Det är i det här läget rimligt att överklaga Länsstyrelsens 
beslut och försöka få till dessa fotbollsplaner, men vi kan inte lägga alla ägg i samma korg.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan anser att länsstyrelsen i sin bedömning tar upp ett flertal skäl till att inte bygga 
i källtorp och. vi delar deras bedömning. Nackalistan har tidigare presenterat en alternativ 
plan till utbyggnad av fotbollsplaner i Nacka som skulle leda till fler fotbollsplaner och 
framförallt fler fotbollsplaner i närheten av barns och ungas hem och skolor samt på 
platser där föreningslivet själva ser att de byggs.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Nacka växer och behöver idrottsytor framför allt till barn och ungdomar. Även om en 
tänkt anläggning med fotbollsplaner vid Källtorp har tveksamheter vad det gäller 
tillgänglighet, så är den svår att avstå ifrån med tanke på idrottsytesituationen allmänt i 
kommunen. 
Kommunen bör söka fullfölja sin plan att bygga de två elvamannaplanerna på Källtorp och 
i det sammanhanget göra de överklaganden som behövs. De natur- eller kulturvärden som 
detta skulle komma i konflikt med, är i alla fall inte omistliga.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Vänsterpartiet ser det nödvändigt att kommunen bemöter Länsstyrelsens beslut i mark 
och miljödomstolen. Kommunen och Länsstyrelsen kommer fram till olika beslut och det 
är viktigt att frågan då får möjlighet att avgöras i domstolen. Därför är yttrandet av vikt för 
kommande förhandlingar i domstolen. 
I sakfrågan är det för Vänsterpartiet självklart att idrottens ytor måste öka och situationen 
nu med att många barn idag får resa långt med bil till träning inte är hållbart. Den stora 
befolkningsökningen i Nacka betyder också att ytor för idrott och kultur ska öka. Där av är 
vi positiva till att mark och miljödomstolen får avgöra frågan om det är en lämplig 
placering avseende natur och kulturmarks frågor.  
Källtorp ligger inte i direkt kontakt med Älta eller Sickla varför resor behövs till och från 
fotbollsplanerna och det finns bra fungerande kollektivtrafik till Källtorp, som snabbt är 
framme i både Älta och Sickla. För tonåringar som spelar på 11-spelarplaner blir det en stor 
förbättring i sitt idrottsutövande om det är rimligt och möjligt att anlägga fotbollsplaner i 
Källtorp. 
Den andra sakfrågan som berör ärendet är skydd för natur och kulturmark vilket 
Vänsterpartiet också värnar. Avvägningen mellan olika intressen och behov är tydlig i 
ärendet och om mark och miljödomstolen dömer till länsstyrelsens favör kommer 
Vänsterpartiet fortsätta att driva fotbollsplansfrågan men på andra platser som i bästa fall 
redan är ianspråktagna. 
Det är en brist i översiktsplaneringen av stadsutbyggnaden att idrottens och kulturens 
behov av ytor, platser och utrymme inte bättre tagit höjd för den stora 



 
59 (74) 

 3 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

befolkningsökningen som redan startat. Idrottsplatser bör ligga mer centralt än Källtorp, 
idrottsplatser skapar ett fint sammanhang i bostadsområden och ger ett trevligt folkliv som 
levandegör lokalsamhället. Behovet av Sicklavallen med ett idrottscampus kvarstår 
oberoende av fotbollsplaner i Källtorp. ” 
 
- - - - - 
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§ 263 KFKS 2022-647 

Remiss – Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre 
stränga kvalitetskrav i vattenförekomster 
Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 
23 september 2022. 
 

Ärende 
Remissen behandlar hur kvalitetskrav i vattenförekomster ska fastställas så att tillståndet 
inte försämras och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential såvida det 
inte finns förutsättningar för undantag. Vägledningen hanterar undantag i form av förlängd 
tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist innebär att god status eller 
potential ska uppnås 2027 eller så snart som de naturliga förhållandena tillåter efter 2027. 
Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre status eller potential än god accepteras 
som den nivå som ska uppnås. 
 
I yttrandet framförs att vägledningen förtydligar arbetsgången för att bedöma när det bör 
tillämpas mindre stränga kvalitetskrav eller förlängd tidsfrist för att uppnå målen. Det finns 
dock delar i vägledningen som bör utvecklas exempelvis kring hur åtgärdsansvar ska 
fördelas samt hur betalningsförmåga ska utredas utvecklas. Vidare framförs att är det 
viktigt att kommunens utveckling inte blir låst av utsläpp som skett uppströms och andra 
faktorer utanför kommunens kontroll. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från juridik-och kanslistaben, tjänsteskrivelsen daterad den 23 september 
2022 
Bilaga 1. Förslag till yttrande 
Bilaga 2. Remiss – Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 
Bilaga 3. Bilaga 1 till remiss – Orimliga kostnader 
Bilaga 4. Bilaga 2 till remiss – Förlängd tidsfrist med skälet naturliga förhållanden 
Bilaga 5. Bilaga 3 till remiss – Kriterier för bedömning av kulturmiljö 
Bilaga 6. Synpunkter miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2022-09-21 
Bilaga 7. Protokollsutdrag miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2022-09-21 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från juridik-
och kanslistaben – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta 
förslag. 
 
- - - - - 
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§ 264 KFKS 2022-579 

Remiss – IVOS redovisning av uppdrag att tillgängliggöra 
och upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboende för unga m.m. 
Yttrande till Socialdepartementet 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2 september 
2022. 
 

Ärende 
Nacka kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på två författningsförslag i 
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) slutredovisning av Uppdrag att tillgängliggöra 
och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboende för barn och unga samt 
särskilda ungdomshem (S2021/02373). Författningsförslagen gäller 
socialtjänstförordningen och rör en sekretessbrytande bestämmelse samt en bestämmelse 
med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling. Förslagen syftar till att öka IVO:s 
möjlighet till informationsspridning till kommuner genom ett automatiserat nationellt 
HVB-register. 
 
Kommunens yttrande ska inlämnas senast den 24 oktober 2022. Socialnämnden lämnade  
synpunkter på remissen vid sitt sammanträde den 30 augusti. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 123 
Tjänsteskrivelse från juridik- och kanslistaben, daterad den 2 september 2022 
Bilaga 1  Förslag på yttrande 
Bilaga 2  Delredovisning av regeringsuppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett 

nationellt register över HVB och stödboende för barn och unga samt 
särskilda ungdomshem 

Bilaga 3 Juridiska förutsättningar för tillgängliggörande 
Bilaga 4 Beskrivning av tekniska förutsättningar 
Bilaga 5 Protokollsutdrag från socialnämnden den 30 augusti 2022 med bilagor 
Bilaga 6  Slutrapport av regeringsuppdrag Nationellt register över HVB och 

stödboende för barn och unga samt särskilda ungdomshem 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 265 KFKS 2022-632 

Remiss – Uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten n (S2022/02856) 
Yttrande till Regeringskansliet, Socialdepartementet  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag på yttrande över remissen Uppgiftsskyldighet för utförare  
inom socialtjänsten enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2022 
 

Ärende 
I promemorian lämnas förslag om att införa en sekretess- och tystnadspliktsbrytande 
uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet enligt socialtjänstlagen. Uppgifter som ska 
lämnas ut är sådana som socialnämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, 
uppföljning eller utvärdering samt sådana uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda 
en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten enligt den nya lagen 4 kap. 2 b § SoL) som 
började gälla 1 juli 2022. Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt som 
eventuella andra ändringar av socialtjänstlagen. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 124 
Tjänsteskrivelse från juridik-och kanslistaben, daterad den 19 september 2022 
Bilaga 1 PM Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten (S2022/02856) 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från socialnämnden den 30 augusti 2022, § 88 
Bilaga 3 Förslag på yttrande 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – arbetsutskottets förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 266 KFKS 2022-337 

Politikerinitiativ – Akutsjukhus i Nacka kommun 
 Politikerinitiativ den 4 april 2022 av Mikael Carlsson (NL) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande.  
 
Kommunstyrelsen noterar att kommunen kontinuerligt sedan nedläggningen av BB och 
akutmottagningen på Nacka sjukhus i mitten av 1990-talet drivit frågan om att återigen 
göra Nacka sjukhus till ett fullvärdigt akutsjukhus. Detta är inte minst motiverat av den 
starka befolkningstillväxten i Nacka-Värmdösektorn. Kommunstyrelsen har tidigare ställt 
sig bakom initiativ för att bygga ut tunnelbanan till Ektorp/Nacka sjukhus och därmed 
underlätta tillgängligheten till Nacka sjukhus och möjligheterna att bygga ut sjukhuset. Att 
Nacka sjukhus bör bli ett fullvärdigt akutsjukhus är en uppfattning som kommunstyrelsen 
fortfarande har och den bör på nytt framföras till Region Stockholm, som är den instans 
som ansvarar för att Nackaborna får god tillgång till sjukvård.  
  
Kommunstyrelsen har också ställt sig bakom initiativ för att etablera högskoleutbildning i 
Nacka, ett arbete som nu pågår inom ramen för Vercity.  
  
Med detta är politikerinitiativet färdigbehandlat och delvis bifallet. 
 

Ärende 
I politikerinitiativet föreslås att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att 
omedelbart inleda en dialog med region Stockholm kring återöppnandet av Nacka sjukhus 
som fullvärdigt akutsjukhus med BB, att kommunen tillsammans med regionen ser över 
vilka ev. kompletteringar eller nybyggnationer som kan behövas för att återöppna Nacka 
sjukhus som fullvärdigt akutsjukhus samt att kommunen utreder möjligheterna att få 
universitets- eller högskoleutbildning att starta i kommunen, gärna i samverkan med det nya 
sjukhuset. 
 
Av utredningen av politikerinitiativet framgår en redogörelse för Region Stockholms planer 
för Nacka sjukhus och planering för förlossningsvård och akutverksamhet i länet. Det 
framgår även att kommunen för en löpande dialog med Region Stockholm för att 
säkerställa Nackabornas behov av akutsjukvård bland annat säkerställs utifrån den 
befolkningstillväxt som väntas då Nacka bygger stad. 
 
Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 beslutade 
utskottet att föreslå kommunstyrelsen notera att det är Region Stockholms ansvar att 
säkerställa att Nackaborna får en god tillgång till hälso- och sjukvård, däribland 
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akutsjukvård, samt att vidare notera att kommunen redan för en löpande dialog med 
Region Stockholm för att säkerställa att Nackabornas behov av akutsjukvård på bästa sätt 
säkerställs bland annat utifrån den befolkningstillväxt som väntas då kommunen växer. 
Arbetsutskottet föreslog även kommunstyrelsen att slutligen notera att det redan inom 
ramen för Vercity pågår ett arbete för att komplettera dagens högskolesystem i ett växande 
Nacka och att det därför inte finns skäl att särskilt utreda möjligheterna att få universitets- 
eller högskoleutbildning att starta i kommunen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade därefter vid sitt sammanträde den 3 oktober 2022 följande:  
Kommunstyrelsen noterar att kommunen kontinuerligt sedan nedläggningen av BB och 
akutmottagningen på Nacka sjukhus i mitten av 1990-talet drivit frågan om att återigen 
göra Nacka sjukhus till ett fullvärdigt akutsjukhus. Detta är inte minst motiverat av den 
starka befolkningstillväxten i Nacka-Värmdösektorn. Kommunstyrelsen har tidigare ställt 
sig bakom initiativ för att bygga ut tunnelbanan till Ektorp/Nacka sjukhus och därmed 
underlätta tillgängligheten till Nacka sjukhus och möjligheterna att bygga ut sjukhuset. Att 
Nacka sjukhus bör bli ett fullvärdigt akutsjukhus är en uppfattning som kommunstyrelsen 
fortfarande har och den bör på nytt framföras till Region Stockholm, som är den instans 
som ansvarar för att Nackaborna får god tillgång till sjukvård. Kommunstyrelsen har också 
ställt sig bakom initiativ för att etablera högskoleutbildning i Nacka, ett arbete som nu 
pågår inom ramen för Vercity. Med detta är politikerinitiativet färdigbehandlat och delvis 
bifallet. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 126 
Tjänsteskrivelse från juridik-och kanslistaben, daterad den 24 maj 2022 
Bilaga 1 Politikerinitiativet 
 

Yrkanden 
Mat Gerdau (M) yrkade bifall till följande ändring av förslag till beslut:  
”Kommunstyrelsen beslutar följande. 
Kommunstyrelsen noterar att kommunen kontinuerligt sedan nedläggningen av BB och 
akutmottagningen på Nacka sjukhus i mitten av 1990-talet drivit frågan om att återigen 
göra Nacka sjukhus till ett fullvärdigt akutsjukhus. Detta är inte minst motiverat av den 
starka befolkningstillväxten i Nacka-Värmdösektorn. Kommunstyrelsen har tidigare ställt 
sig bakom initiativ för att bygga ut tunnelbanan till Ektorp/Nacka sjukhus och därmed 
underlätta tillgängligheten till Nacka sjukhus och möjligheterna att bygga ut sjukhuset. Att 
Nacka sjukhus bör bli ett fullvärdigt akutsjukhus är en uppfattning som kommunstyrelsen 
fortfarande har och den bör på nytt framföras till Region Stockholm, som är den instans 
som ansvarar för att Nackaborna får god tillgång till sjukvård.  
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Kommunstyrelsen har också ställt sig bakom initiativ för att etablera högskoleutbildning i 
Nacka, ett arbete som nu pågår inom ramen för Vercity.  
 Med detta är politikerinitiativet färdigbehandlat och delvis bifallet.” 
 
I ovanstående yrkande instämde Hans Peters (C), Karin Teljstedt (KD), Gunilla Grudevall-
Steen (L), Mikael Carlsson (NL), Sidney Holm (MP), Esa Örmä (SD), Johanna Kvist (S) 
och Tomas Ottosson (V).  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – ändringsförslaget från 
Mats Gerdau mfl. – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta 
förslag. 
 

Protokollsanteckningar 
Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Nacka utgör tillsammans med Värmdö och Tyresö en stor del av regionens befolkning. 
Att återskapa Nacka som akutsjukhus skulle göra att vi också kunde ha förlossning och BB 
här igen. Det skulle vara bra både för medborgarna i de tre kommunerna, men även för 
resten av regionen eftersom det skulle minska trycket på förlossningsvården runt om i 
länet. Att Nacka sjukhus blir ett akutsjukhus med förlossning igen är någonting som 
Socialdemokraterna i Nacka driver på för, och har gjort under lång tid.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Detta initiativ är det andra i raden av initiav/motioner som Nackalistan lägger fram som 
förslag till beslut. Denna gång fick vi nästan med oss alliansen och övriga partier på tåget 
vilket är glädjande. Sydöstra delen av Stockholmsregionen är underförsörjda med 
närliggande sjukhus. Här bor det ungefär lika många invånare i Nacka-Värmdö-Tyresö som 
det bor i Sveriges fjärde största stad, Uppsala. Uppsala har det stora Akademiska sjukhuset 
för sina  invånare samt flera andra mindre vårdinrättningar. Kring 1975 då det fanns ca 35 
000 invånare i Nacka hade Nacka sjukhus BB, akutavdelning och geriatrik bl a. Nu finns 
här en annan och god verksamhet men inte i den tidigare omfattningen och behovet av fler 
vårdplatser och ett större sjukhus är stort i denna del och region, som har lägst antal 
sjukhusplatser i hela landet per capita. Nackalistan gläds åt att även C har lyft denna fråga 
och övriga partiers positiva inställning till initiativet som vi tror är en bra början.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Huvudmannaskapet för sjukhuset och en sjukhusutbyggnad som i förslaget är regionalt, 
men Nacka bör också använda sina kontakter och kanaler för att uppmuntra regionen till 
att förverkliga förslaget. Det är en begriplig, användbar och överskådlig lösning på 
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vårdproblemen för många Nackabor med ett mera fullutrustat akutsjukhus i bra 
kommunikationsläge. 
Vårdcentraler har sitt värde, men uppfattas som mindre tillgängliga och mindre kompetenta 
för svårare medicinska problem. Riktigt bra vård är inte bara medicinskt högtstående, utan 
också enkel att få del av och organiserad på ett lättbegripligt sätt. Detta uppfylls av ett 
Nacka akutsjukhus som i förslaget.” 
 
- - - - - 
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§ 267 KFKS 2022-144 

Medborgarförslag om att göra Ryssbergen och 
Trolldalen till naturreservat 
Inkom den 15 februari 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget bilda ett gemensamt naturreservat av Ryssbergen och 
Trolldalen, eftersom de två områdena ligger för långt ifrån varandra och saknar ett naturligt 
samband. Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat. 
 

Ärende 
I medborgarförslaget förslås att Nacka Kommun gör områdena Ryssbergen och Trolldalen 
till ett sammanhängande naturreservat så att de skyddas från exploatering och bebyggelse. 
Förslaget motiveras bland annat för att områdena har höga naturvärden och är viktiga för 
rekreation. 
 
Stadsledningskontoret menar att i både beslutet om Ryssbergen och i arbetet med 
detaljplanen för Henriksdalbacken tas hänsyn till att bevara så mycket natur som möjligt. 
Att bilda ett gemensamt naturreservat av de två områdena är inte möjligt, eftersom 
områdena ligger för långt ifrån varandra för att det ska finnas ett naturligt samband. 
Förslaget är att medborgarförslaget avslås. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2022 § 125 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och juridik-och kanslistaben, daterad den 27 
juni 2022  
Bilaga  Medborgarförslag om att göra Ryssbergen och Trolldalen till naturreservat 

från den 15 februari 202 

Yrkanden 
Mikael Carlsson (NL) yrkade, med instämmande av Tomas Ottosson (V) och Esa Örmä 
(SD), bifall till medborgarförslaget.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut – förslaget från 
arbetsutskottet samt förslaget från Mikael Carlsson. Ordföranden ställde förslagen mot 
varandra, och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 
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Protokollsanteckningar 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan yrkar på bifall till medborgarförslaget. Vi tycker att flera saker i 
tjänsteskrivelsen är felaktiga, först så står det att områdets yta är för liten för att utgöra ett 
naturreservat. Naturområdet som boende kallar för Trolldalen är ungefär 8-9 ha stort men 
det ingår i ett naturområde på 19 ha runt Henriksdalsringen. Det skulle alltså finnas 
möjlighet att utöka Trolldalen med några ha för att bli lika stort som Ryssbergens 
naturreservat som också är bara 13,6 ha stort. 
Det är inte heller så ovanligt med mindre naturreservat. Några exempel är: 

• Djurgårds naturreservat i Ekerö kommun (7 ha) 
• Skansholmen i samma kommun (2 ha) 
• Gömsta ängs naturreservat i Huddinge kommun (5 ha) 

En annan sak som sägs är att områdena ligger för långt ifrån varandra för att det ska finnas 
ett naturligt samband. Från yttersta punkten av Trolldalen till yttersta punkten av 
Ryssbergen är det vattenvägen inte ens 400 m. Dessutom är Svindersviken med sitt vatten, 
luftrum och markvegetation ett naturligt samband som idag används av fåglar, fladdermöss, 
insekter, växter, svampar, mossor och lav. Många fladdermusarter har exempelvis 
jaktmarker på 50 kvadratkilometer - det är alltså med stor sannolikhet samma fladdermöss 
som har konstaterats i Ryssbergen, Svindersviken, Trolldalen och Svindersberg. Boende 
berättar också om de olika familjekonstellationerna av rådjur som rör sig mellan 
Ryssbergen, Svindersberg och Trolldalen via Svindersviken. 
Nacka kommun skulle också kunna förstärka de naturliga sambanden t.ex. genom 
planteringar i innersta delen av Svindersviken (s.k. Dockan) som nu nyttjas som 
lagringsplats av Henriksdals reningsverk eller genom att skapa ekodukter ovanför Nacka 
båtklubb och Marinstaden. En liknande lösning används idag inom Nackareservatet där 3-4 
ha av reservatet finns i Hammarby sjöstad (s.k. ekbacken) med Hammarby fabriksväg / 
infarten till Södra länken mellan. En ekodukt har skapats här för att garantera sambanden. 
Påståendet att merparten av Trolldalen fortsätter vara naturmark stämmer inte helt. I 
detaljplanen för Henriksdalsbacken kommer c:a 1 ha av naturmarken i Trolldalen att 
exploateras inom kvarter 1, 2 och 3. Här har man inte räknat in planerna på att utanför 
detaljplanen anlägga en hundrastgård i Trolldalen samt använda en del av skogen som 
förskolegård. Anlagda stigar och kulvertar för dagvatten medför ytterligare exploatering. I 
planprogrammet för Henriksdal planeras också en exploatering av norra delen av 
Trolldalen på kanske ytterligare 1-2 ha. 
Den delen av Trolldalen som är kvar utgörs till stora dela av klippor (lila på kartan 
nedanför) och branter (orange på kartan nedanför) som varken har höga natur- eller 
rekreationsvärden.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Vänsterpartiet yrkade bifall till medborgarförslaget, det ligger helt i linje med vår förda 
bostads och naturmarkspolitik. Den säger att bostäder ska byggas på ianspråktagen mark 
och inte på naturmark som Ryssbergen och Trolldalen.  
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Vi ser att det är möjligt med ett sammanhängande naturreservat över Svindersviken även 
om det finns en väg och båt-marina mellan Ryssbergen och Trolldalen. 
Vi i Vänsterpartiet är inte överens med alliansmajoriteten om avvägningen mellan 
bostadsproduktion och naturskydd. I dag får de ekonomiska villkoren styra för mycket. 
Ekologiska värden blir bortprioriterade till förmån för Nacka alliansens mål - En 
stadsutveckling i ekonomisk balans.” 
 
- - - - - 
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§ 268 KFKS 2022-350 

Medborgarförslag om tvärbanans förlängning till Nacka 
Forum 
Inkom den 2 juni 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

Ärende 
Ett medborgarförslag har lämnats om Tvärbana till Nacka Forum. Förslagsställaren vill att 
kommunen ska ta fram ett förslag med en kostnadskalkyl och en trafikteknisk utredning 
som underlag för att kunna förlänga "Tvärbanan" till Nacka forum.  
 
Enheten för strategisk stadsutveckling har på en övergripande nivå utrett och bedömt de 
utmaningar som en förlängd tvärbana till Nacka Forum skulle innebära. 
Sammanfattningsvis är bedömningen att förslaget inte är motiverat att gå vidare med. All 
kollektivtrafik i Region Stockholm är Trafikförvaltningens ansvar varför en eventuell 
förlängning av Tvärbanan skulle hanteras av regionen.  
 
Ur Nacka kommuns perspektiv är en förlängd Tvärbana inte önskvärt eftersom:  
1. Det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att dra tvärbanespår österut eftersom den 
kapacitetsstarka tunnelbanan kommer trafikera samma sträcka år 2030.  
2. Det finns höjdmässiga och utrymmesmässiga hinder för att förlänga Tvärbanan österut 
parallellt med och sedan under den (planerade) upphöjda järnvägsbron för Saltsjöbanan. 
3. Det pågår sedan flera år en omfattande planering, projektering och utbyggnad av 
Värmdövägen till stadsgata, vilket inte medger utrymme för tvärbanespår. 
 
Bedömningen är mot bakgrund av detta att kommunen inte bör ta fram ett förslag med en 
kostnadskalkyl och en trafikteknisk utredning som underlag för att kunna förlänga 
"Tvärbanan" till Nacka Forum. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 september 2022 § 
149  
Tjänsteskrivelse från enheten för strategisk stadsutveckling daterad den 30 augusti 2022  
Bilaga 1 Medborgarförslag den 2 juni 2022 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – 
stadsutvecklingsutskottets förslag – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet 
med detta förslag. 
 

Protokollsanteckningar 
Henrik Unosson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Det är alltid bra med olika trafikslag som kan trafikera delvis samma sträckor. Olika resor 
har olika målpunkter. I alla resandeundersökningar kommer byten/omstigningar som något 
negativ. För att en förlängning, även bort till Ektorp, skulle kunna vara möjlig i framtiden 
är det bra att utbyggnaden längs Värmdövägen inte innebär att vägen blir för smal. Den 
fortsatta utvecklingen skulle behöva ta hänsyn till detta.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan välkomnar detta kreativa och välformulerade initiativ till alternativa 
kollektivtrafiktransporter. Tyvärr verkar det svårgenomförbart i nuläget med tanke på övrig 
exploatering som det kan inverka på, på det sätt som det beskrivs i tjänstehandlingen.” 
 
- - - - - 
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§ 269 

Övriga frågor 
 
Det fanns inga frågor vid sammanträdet.  
 
- - - - - 
 
 


	§ 241 KFKS 2022-1
	Anmälningar
	Beslut
	Handlingar i ärendet
	Anmälningar 2022-10-03


	Åtgärd/ansvar
	Ärende
	§ 242 KFKS 2022-2
	Delegationsbeslut
	Beslut
	Handlingar i ärendet
	Delegationsbeslut, KS 2022-10-03


	Datum
	Beslutsfattare
	Ärende
	§ 243 KFKS 2022-776
	Tertialbokslut 2 2022 för Nacka kommun
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 244 KFKS 2015-689
	Markgenomförandeavtal för Älta centrumkvarter med Wallenstam Fastigheter 296 AB
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 245 KFKS 2021-95, -307, -308
	Reviderad projektbudget för stadsbyggnadsprojekt gällande markförsäljning
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 246 KFKS 2017-763
	Avtal avseende genomförande av försvarsarbeten vid station Nacka
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 247 KFKS 2015/783-251
	Markanvisningsavtal för stadsbyggnadsprojekt Sydvästra Plania i Sickla
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Reservationer
	Protokollsanteckningar

	§ 248 KFKS 2022-174
	Parkeringsregler och avgifter vid Nacka sportcenter
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 249 KFKS 2022-358
	Friköp tomträtt med adress Örkroken 19 i Älta
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Reservationer
	Protokollsanteckningar

	§ 250 KFKS 2022-755
	Begäran från Nacka Energi AB om utökad låneram med 20 miljoner kronor
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 251 KFKS 2022-441
	Tertialbokslut 2 år 2022 för kommunstyrelsen
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 252 KFKS 2022-821
	Mål och budget 2023–2025 för kommunstyrelsen
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång

	§ 253 KFKS 2022-174
	Ekonomisk långtidsprognos 2023 – 2040
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 254 KFKS 2020-745
	Hyresavtal avseende nya kulturlokaler i Älta
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 255 KFKS 2016-704
	Uppföljning av översiktsplanens utmaningar och målområden
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 256 KFKS 2022-764
	Stiftelser förvaltade av Nacka kommun - firmatecknare och huvudansvarig revisor
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 257 KFKS 2022-738
	Upphävande av internationell policy
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 258 KFKS 2019-1119
	Slutrapport Swedish Edtest
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 259 KFKS 2022-557
	Revisionsskrivelse A 2022-06-08 och revisionsrapport 4/2022 – Granskning av ”Fler jobb och snabb etablering”
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 260 KFKS 2022-693
	Revisionsskrivelse B 2022-06-08 och revisionsrapport 5/2022 – Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 261 KFKS 2022-796
	Yttrande till polismyndigheten över underrättelse om förundersökning
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 262 KFKS 2021-675
	Yttrande till mark- och miljödomstolen angående anmälan om anläggande av fotbollsplaner m.m. i Källtorp
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 263 KFKS 2022-647
	Remiss – Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav i vattenförekomster
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 264 KFKS 2022-579
	Remiss – IVOS redovisning av uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboende för unga m.m.
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 265 KFKS 2022-632
	Remiss – Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten n (S2022/02856)
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång

	§ 266 KFKS 2022-337
	Politikerinitiativ – Akutsjukhus i Nacka kommun
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 267 KFKS 2022-144
	Medborgarförslag om att göra Ryssbergen och Trolldalen till naturreservat
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 268 KFKS 2022-350
	Medborgarförslag om tvärbanans förlängning till Nacka Forum
	Beslut
	Ärende
	Handlingar i ärendet
	Beslutsgång
	Protokollsanteckningar

	§ 269
	Övriga frågor

