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BEVIS OM ANSLAGSDAG 
Kommunstyrelsens protokoll är justerat, §§ 285, 290-291 
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Sammanträdesdatum 24 oktober 2022 
Anslaget sätts upp 25 oktober 2022 
Anslaget tas ned 16 november 2022 
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus 
 
Underskrift  ...........................................................................  
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§ 270 KFKS 2022-1 

Anmälningar  

Beslut 
Anmälningarna noteras till protokollet.  
 

Handlingar i ärendet 

Anmälningar 2022-10-24 

Ärende Åtgärd/ansvar 

Skrivelser  
 

Revisionsskrivelse A 2022-10-12 och 
revisionsrapport 7/2022 Granskning av 
kommunens hantering av långvarig skolfrånvaro 
KFKS 2022-00942 

 

Revisionsskrivelse B 2022-10-12 och 
revisionsrapport 8/2022 Granskning av intern 
kontroll av ÄTA och omfattningsförändringar i 
investeringsprojekt 
KFKS 2022-00943 

 

Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen 
gällande den nuvarande bräddningsleden till 
Moranviken från Moranverket KFKS 2022-
00880 

 

Information från Storsthlm om kallelse till 
förbundsmöte 2023 samt information om val, 
mandatfördelning mm   

 

Information från Käppalaförbundet om 
medlemskommunernas val av ledamöter och 
ersättare till förbundsfullmäktige 
mandatperioden 2023-2026  
KFKS 2022-00729 

 

Inbjudningar 
 

Information från Storsthlm samt inbjudan till en 
eftermiddag på temat ”Gemensamma 
utmaningar- gemensamma möjligheter” den 23 
mars 2023 
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Övrigt 
 

Protokoll från KSSU 2022-10-04 samt 
protokoll från KSAU och KSVU 2022-10-11 

 

Rektors beslut om avstängning i grundskolan  
enligt 5 kap. 14 § skollagen (2010:800)  
KFKS 2022-00912, dokumentnr 178113 

 

Värna: styrelseprotokoll från 2022-09-30 samt 
delårsrapport och protokoll från revisionsmöte 
2022-10-03 

 

 
- - - - - 
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§ 271 KFKS 2022-2 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten noteras till protokollet.  
 

Handlingar i ärendet 

Delegationsbeslut, KS 2022-10-24 
 

Ärende 
 

Beslutsfattare 
 

Datum 

1.  Förändring av beslutsattestanter 
inom produktionsområde Välfärd 
samhällsservice från 1 oktober 
2022 
KFKS 2021-1157 

Produktionsdirektör 
Välfärd samhällsservice 

2022-10-03 

2.  Beslut om avrop från ramavtal för 
Organisations- och management-
konsulter 
KFKS 2022-834 

Stöd-och 
servicedirektör 

2022-10-04 

3.  Återrapportering av 
delegationsbeslut  
kränkande behandling, trakasserier  
och sexuella trakasserier september  
2022  
KFKS 2022-00901 

Utbildningsstrateg 
Välfärd skola 

2022-10-07 

4.  Överenskommelse om reglering av 
skuld till följd av kommunalt 
förlustansvar 
KFKS 2022-00791 

Ekonomi- och 
finansdirektör 

2022-09-21 

5.  Tilldelningsbeslut i upphandling av 
Ramavtal markanläggningsarbeten 
2022 
KFKS 2022-329 

Enhetschef, 
anläggningsenheten 

2022-09-14 

6.  Avtal om servitut för 
bergvärmeanläggning  
KFKS 2022-00854 

Projektchef, 
exploateringsenheten 2022-09-28 
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7.  Fullmakt från stadsjurist till 
markingenjör gällande 
stämningsansökan  
KFKS 2022-00422 

Stadsjurist, 
stadsledningskontoret 2022-09-30 

8.  Avtal om lägenhetsarrende 
A202210 för parkering- och 
uppställningsplats på Neglinge 2:1 
KFKS 2022-00874 

Gruppchef, mark- och 
fastighetsutveckling, 
fastighetsenheten 2022-09-30 

9.  Avtal om arrende för parkering 
Sicklaön 40:14  
KFKS 2022-466 

Gruppchef, mark- och 
fastighetsutveckling, 
fastighetsenheten 2022-09-30 

10.  Renovering av lägenhet 1003 
Utövägen 7  
KFKS 2022-00591 

Gruppchef, 
bostadsförsörjning, 
fastighetsenheten 2022-09-28 

11.  Uppsägning av arrendeavtal 
A201811på del av fastigheten 
Neglinge 26:1 och 2:1 i Nacka 
kommun för villkorsförändring  
(We love Saltis padelklubb AB) 
KFKS 2022-00879 

Gruppchef, mark- och 
fastighetsutveckling, 
fastighetsenheten 2022-10-19 

12.  Uppsägning av arrendeavtal 
A198102 med tillhörande 
tilläggsavtal A198102-001 och 
A198102-003 på del av fastigheten 
Sicklaön 40:13 i Nacka kommun 
(Nacka Brukshundsklubb) 
KFKS 2022-00815 

Gruppchef, mark- och 
fastighetsutveckling,  
fastighetsenheten 2022-10-18 

13.  Uppsägning av avtal om 
anläggningsarrende A200604 på 
del av fastigheten Nacka Skarpnäs 
1:83 till upphörande 
(Svenska UTMs-nät AB)  
KFKS 2022-00846 

Gruppchef, mark- och 
fastighetsutveckling,  
fastighetsenheten 2022-10-12 

 
- - - - - 
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§ 272 KFKS 2022-72 

Mål och budget 2023-2025 för Nacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 
Skattesatsen för år 2023 fastställs till 17:98. 
 
Ärendet i övrigt bordläggs och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 november 2022, då också oppositionens budgetförslag kommer att 
behandlas. 
 

Ärende 
Mål och budget 2023–2025 innehåller Allianspartiernas förslag till budget och övergripande 
mål för kommunen med tillhörande fokusområden och resultatindikatorer för nämnderna. 
Förslaget innehåller också finansiella resultatindikatorer för god ekonomisk hushållning 
samt drift- och investeringsbudget. Budgeten visar för 2023 ett resultat på 582,3 miljoner 
kronor inklusive reavinster. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster är på 129,3 
miljoner kronor. Skattesatsen för 2023 är oförändrad 17:98. 
 
I budget 2023 prioriteras checkhöjningar inom skola, äldreomsorg, kulturskola och social 
omsorg. Budgeten för nämnderna ökar med 295,0 miljoner kronor jämfört med 2023. 
Ökningen består av volymökningar på 94,3 miljoner kronor och satsningar som exempelvis 
checkökningar på 200,8 miljoner kronor. Av volymökningarna går de största beloppen till 
socialnämnden 46,0 miljoner kronor, äldrenämnden på 23,4 och utbildningsnämnden på 
21,4 miljoner kronor. Nämnden för arbete och försörjning minskar sina volymer med 30,0 
miljoner kronor.  
 
I förslaget finns projektbudget inklusive investeringar på totalt -1 054,5 miljoner kronor, 
varav -1 853,0 miljoner kronor avser investeringar och +798,5 miljoner kronor driftsbudget 
främst markförsäljningar. De största projekten sker inom fastighetsenheten, stadsutveckling 
samt inom natur- och trafik. Lånetaket för koncernbanken fastställs till 2 500,0 miljoner 
kronor.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 24 oktober 2022 
Bilaga 1 Mål och budget 2023–2025 för Nacka kommun 
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Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till följande förslag: 
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 
Skattesatsen för år 2023 fastställs till 17:98. 
Ärendet i övrigt bordläggs och tas upp till ny behandling på kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 november 2022, då också oppositionens budgetförslag kommer att 
behandlas.” 
 
I ovanstående yrkande i sin helhet instämde Hans Peters (C), Gunilla Grudevall-Steen (L) 
och Karin Teljstedt (KD).  
 
I ovanstående yrkande gällande skattesatsen, instämde Esa Örmä (SD).  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade först att det bara fanns ett förslag gällande skattesatsen, och 
fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag.  
Därefter konstaterade ordföranden att det bara fanns ett förslag gällande ärendet i övrigt, 
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.  
 
Sidney Holm meddelade att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.  
 
Tomas Ottosson meddelade att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.  
 
Esa Örmä meddelade att Sverigedemokraterna utöver skattesatsen inte deltar i beslutet.  
 
- - - - - 
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§ 273 KFKS 2016-803 

Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt 
Samordning Orminge C, allmänna anläggningar, 
fastighet Orminge 60:1 m.fl., Boo 
Utbyggnadspromemoria samt beslut om budget för genomförandet 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer utbyggnadspromemorian för stadsbyggnadsprojekt 

Samordning Orminge C och 93102387 enligt bilaga 1 till detta ärende. Beslutet är 
villkorat av punkt 2 och 3 nedan. 
 

2. Kommunstyrelsen beviljar budget för stadsbyggnadsprojekt Samordning Orminge 
C och 93102387 med -130 miljoner kronor netto, vilket tas i anspråk av budgetram 
för stadsbyggnadsprojekt inom Nacka för år 2022-2024. Detta fördelat på 20 
miljoner kronor i investeringsinkomster och -150 miljoner kronor i 
investeringsutgifter. Beslutet är villkorat av att kommunfullmäktige också beslutar 
att bevilja budget enligt punkt 3 nedan. 

 
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar budget för 

stadsbyggnadsprojekt Samordning Orminge C och 93102387 med 25 miljoner 
kronor netto för år 2025 och framåt. Detta fördelat på 95 miljoner kronor i 
investeringsinkomster och -70 miljoner kronor i investeringsutgifter. 
 

4. Kommunstyrelsen noterar att stadsbyggnadsprojekt Samordning Orminge C, 
93102387, totalt genererar ett negativt netto om cirka 330 miljoner kronor. Detta 
fördelat i 250 miljoner kronor i intäkter som består av exploateringsersättning, 
stadsbidrag och ersättning från ledningsägare (ej intäkter från markförsäljning och 
tomträttsupplåtelser), samt i 580 miljoner kronor i kostnader. 

 

Ärende 
All genomförande av ny- och ombyggnad av allmänna anläggningar i Orminge centrum har 
samlats i ett eget stadsbyggnadsprojekt. Det innebär att genomförande av allmänna 
anläggningar inom respektive stadsbyggnadsprojekt/detaljplan inom planprogramområdet 
har lyfts ur dessa och samlats i projekt Samordning Orminge C. Utbyggnaden av allmänna 
anläggningar inom planprogramområdet ska finansieras genom exploateringsersättning från 
exploatörer, ersättning från ledningsägare, stadsbidrag, markintäkter och 
tomträttsupplåtelser från stadsbyggnadsprojekten i Orminge. 
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Ett förslag till genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojektet Samordning Orminge C, 
93102387, har tagits fram och omfattar en utbyggnadspromemoria som beskriver 
utbyggnad av allmänna anläggningar avseende färdigställande av etapp 4, deletapp 4:2 och 
deletapp 4:3, samt etapp 5, indelad i deletapp 5:1 och deletapp 5:2.  
 
Genomförandebeslutet innehåller även en begäran om budget för deletapperna 4:2, 4:3, 5:1 
och 5:2 avseende projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar, kostnad för 
projektledning och styrning av stadsbyggnadsprojektet fram till projektavslut samt en 
begäran om utökad budget för etapp 3. 
 
Budget föreslås tilldelas för Samordning Orminge C, 93102387, från budgetramen för 
stadsbyggnadsprojekt för år 2022-2024, vilken beviljades av kommunfullmäktige den 16 
november 2020, samt beviljas för år 2025 och framåt, med totalt -105 miljoner kronor 
netto. Detta fördelat på 115 miljoner kronor i investeringsinkomster och -220 miljoner 
kronor i investeringsutgifter. 
 
Totalt genererar alla stadsbyggnadsprojekt, inklusive samordningsprojektet, inom 
planprogramområdet för Orminge centrum ett positivt netto om cirka 400 miljoner kronor 
till kommunen. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 4 oktober 2022 § 153 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten och anläggningsenheten daterad den 22 
september 2022  
Bilaga 1 Utbyggnads-PM  
Bilaga 2 Ärendeöversikt  
 

Yrkanden 
Mikael Carlsson (NL) yrkade att deletapp 4:3 utgår ur genomförandebeslutet. 
 
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut – ändringsförslaget från 
Mikael Carlsson och stadsutvecklingsutskottets förslag.  
 
Ordföranden ställde först ändringsförslaget mot avslag, och fann att kommunstyrelsen 
hade avslagit förslaget.  
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Därefter ställde ordföranden stadsutvecklingsutskottets förslag mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag. 
 

Protokollsanteckningar 
Peter Zethraeus lät anteckna följande till protokollet från Moderaterna: 
”Avseende de delar av beslutspunkterna 1- 4 som berör etapp 4:3, Sarvträsk, så har det 
redan på ett tidigt stadium i planeringen varit viktigt att säkra upp en del av våtmarken och 
dess värden i anslutning till helhetsmiljön Sarvträsk. Många utredningar har gjorts, man har 
erhållit tillstånd för vattenverksamhet och detaljplanens genomförande antas inte medföra 
betydande miljöpåverkan, en bedömning som även Länsstyrelsen delar. Det vidtas 
skyddsåtgärder för att säkerställa att exploateringen totalt sett inte påverkar 
bevarandestatusen för skyddade arter. Biotophöjande åtgärder genomförs, 
övervintringsplatser för groddjur säkras, fladdermusholkar sätts upp, reglering av belysning 
i bostadskvarteret som vätter mot Sarvträsk mm. Man har även anlagt två nya lekdammar 
för groddjur, groddjurspassager med ledarmar har anlagts under Mensätravägen, 
Skarpövägen och Ornövägen. Den sumpskog som försvinner kommer också att 
kompenseras för på annat håll genom anläggning av motsvarande yta. För oss moderater är 
det viktigt att kunna ta ansvar både för bostadsbyggande och för natur och miljö.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Man tar stora naturvärden form av en rik biotop av våtmark/sumpskog i anspråk för 
exploatering med bostadsbebyggelse. Det är häpnadsväckande att man inte hejdar sig här 
när man redan planerar att bygga mer i detta område än vad man tidigare har planerat för. 
Man decimerar därmed habitatet för de många kräl- och groddjur som finns här, liksom för 
fåglar, övriga djur och växter. Man försämrar för den naturliga dagvattenreningen och 
utökar istället den hårdgjorda marken som också får mer miljöskadliga ämnen. Nackalistan 
tycker att det borde räcka med den kommande bebyggelsen på hårdgjord mark som den 
stora exploateringen av södra Sarvträsk innebär men ”Mycket vill ha mer”.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Sverigedemokraterna konstaterar att störningen för boende och affärsliv genom redan 
pågående projekt i närområdet så här långt har varit mycket stor, i en del fall oacceptabelt 
stor, framför allt genom trafikbegränsningar och den täta närvaron av transport- och 
arbetsfordon. Det behöver därför göras alla ansträngningar för att skona närmiljön kring 
Orminge C för alla inblandade i detta nya projekt, som blir något av en fortsättning av 
redan pågående. 
Sverigedemokraterna är normalt beredda att tillstyrka projekt som detta i anslutning till 
redan bebyggda, tätortsliknande områden även om dessa knaprar något på kringliggande 
grönytor. När det gäller den flora och fauna i Sarvträsk som nu drabbas av denna knapring 
genom stadsbyggnadsprojektet, så ser Sverigedemokraterna gärna att effekterna utreds i 
efterhand inför kommande liknande projekt med grönytor inblandade.” 
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Sidney Holm lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet:  
”Kring Sarvträsk finns idag ett levande djurliv med bland annat mindre hackspett, 8 olika 
fladdermusarter och snok. Sarvträsk är både deras boplats och skafferi. Det är enormt 
viktigt att ta hänsyn till detta vid den fortsatta planläggningen, så att inte livsbetingelserna 
förändras så mycket att dagens invånare minskar i antal eller helt försvinner. Därför anser 
Miljöpartiet att det under den fortsatta planläggningen måste tas fram en tydlig plan för hur 
den kvarvarande naturmarken med sin sumpskog ska iordningställas och förvaltas över tid 
så att området förblir attraktivt även för dagens invånare. Ansvarsfördelningen för detta 
måste tydligt regleras i alla kommande avtal.” 
 
- - - - - 
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§ 274 KFKS 2022-380 

Utformning av kommunens krisledningsnämnd samt 
säkerhetsprövning 
Antagande av nytt reglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande. 
 

1. Kommunfullmäktige antar krisledningsnämndens reglemente i enlighet 
med bilaga 1 till tjänsteskrivelse reviderad den 12 oktober 2022.  

2. Kommunfullmäktige antar föreslagna ändringar i kommunstyrelsens 
reglemente avseende krisledningsnämndens organisation i enlighet med 
bilaga 2 till tjänsteskrivelse 12 oktober 2022. Ändringarna träder i kraft 
den 1 januari 2023. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att krisledningsnämndens ledamöter ska 
genomgå säkerhetsprövning enligt 3 kap.1 § säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) om det är påkallat utifrån säkerhetsskyddsanalysen.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att krisledningsnämndens reglemente 
börjar gälla den 1 januari 2023. 

 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.  

 
5. Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att föreslå 

nödvändiga revideringar i punkt 1.3 i kommunstyrelsens 
delegationsordning under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med punkten 1 och 2 ovan. 

 

Ärende 
Av lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommuner och regioner ska ha en 
krisledningsnämnd vars funktion är att träda in när central samordning och beslutsfattande 
vid extraordinära händelser i fredstid krävs. Krisledningsnämnden i Nacka kommun har 
inte tidigare haft ett eget reglemente. Nämndens uppdrag har i stället reglerats i 
kommunstyrelsens reglemente.  
 
För att tydliggöra krisledningsnämndens uppdrag föreslås att kommunfullmäktige antar ett 
reglemente för nämnden och reviderar kommunstyrelsens reglemente i de delar som rör 
krisledningsnämnden och det av kommunstyrelsen inrättade krisledningsutskottet. För 
kommunstyrelsens del föreslås att kommunstyrelsens delegationsordning revideras i de 
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delar som rör krisledningsutskottet. Då krisledningsnämnden kan komma att hantera 
säkerhetskänslig information föreslås också att kommunfullmäktige beslutar att nämndens 
ledamöter ska genomgå säkerhetsprövning om det är påkallat utifrån 
säkerhetsskyddsanalysen. Ledamöter i kommunfullmäktige är enligt säkerhetsskyddslagen 
undantagna från krav på registerkontroll. Undantaget gäller dock inte för ledamöter i en 
nämnd eller styrelse som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och där säkerhetsprövning 
krävs för det specifika uppdraget. 
 
En revidering av ledningsstabens förslag har gjorts i ärendet efter beredning i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022. Revideringen avser förslag till 
reglementet (bilaga 1) och rör mandatperioden för krisledningsnämnden. 
Krisledningsnämnden föreslås följa samma mandatperiod som kommunstyrelsen och dess 
utskott, istället för att väljas om ett år i taget som det ursprungliga förslaget löd. Även ett 
förtydligande har tillfogats ärendet rörande säkerhetsprövningen. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från ledningsstaben, reviderad den 12 oktober 2022 
Bilaga 1 Förslag till reglemente för krisledningsnämnd, reviderad den 12 oktober 2022 
Bilaga 2 Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente, rättad 
Bilaga 3 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022 
§ 133 
 

Yrkanden 
Mikael Carlsson (NL) yrkade bifall till det utsända förslaget från ledningsstaben.  
 

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

Protokollsanteckningar 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Det framlagda förslaget till reglemente som sådant går inte att invända mot med avseende 
på vad det innehåller, men däremot med avseende på vad som synes saknas i beredningen: 
en bred riskanalys med skattning av olika risker för kommunen med avseende på 
sannolikhet och allvarlighet, för senare styrning av krisledningsnämndens arbete.” 
 
- - - - - 
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§ 275 KFKS 2022-449 

Ägardirektiv för kommunens bolag samt egna kapitalet i 
Nacka vatten och avfall AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
 

1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för kommunens moderbolag – 
Nacka Stadshus AB enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 
oktober 2022. 

2 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Nacka vatten och avfall AB 
bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022. 

3 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Nacka Energi AB och dess 
dotterbolag bilaga 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022. 

4 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Centrala Nacka 
marknadsbolag AB bilaga 4 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 
2022. 

5 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Boo 1:207 AB bilaga 5 till 
tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022. 

6 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Nacka Skarpnäs 
Exploaterings AB bilaga 6 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 
2022. 

7 Kommunfullmäktige beslutar att de nya ägardirektiven enligt 
beslutspunkterna 1-6 börjar att gälla den 1 maj 2023. 

8 Kommunfullmäktige beviljar ett ovillkorat aktieägartillskott på 40 
miljoner kronor till Nacka Stadshus AB samt uppdrar till Nacka Stadshus 
AB att ge ett ovillkorat aktieägartillskott på 40 miljoner kronor till Nacka 
vatten och avfall AB. 

 

Ärende 
En översyn av ägardirektiven till de kommunala bolagen har genomförts utifrån behovet av 
en tydligare ägarstyrning och en gemensam struktur för bolagens ägardirektiv. Nacka 
Stadshus AB föreslås få ett samlat uppdrag att, utifrån ett tydligt koncernperspektiv, utöva 
en tydligare ägarstyrning över kommunens helägda dotterbolag. Utifrån nu föreslagna 
ägardirektiv får såväl Nacka Stadshus AB som dess dotterbolag ett tydligt fokus på 
koncernnyttan, den samlade styrningen och kommunens styrmodell.   
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt juridik- och kanslistaben och ekonomi- 
och finansstaben, daterad den 11 oktober 2022 
Bilaga 1. Förslag på nytt ägardirektiv - Nacka Stadshus AB 
Bilaga 2. Förslag på nytt ägardirektiv - Nacka vatten och avfall AB  
Bilaga 3. Förslag på nytt ägardirektiv - Nacka Energi AB  
Bilaga 4. Förslag på nytt ägardirektiv - Centrala Nacka marknadsbolag AB  
Bilaga 5. Förslag på nytt ägardirektiv - Boo 1:207 A 
Bilaga 6. Förslag på nytt ägardirektiv - Nacka Skarpnäs Exploaterings AB 
Bilaga 7. Nuvarande ägardirektiv – Nacka Stadshus AB  
Bilaga 8. Nuvarande ägardirektiv - Nacka vatten och avfall AB 
Bilaga 9. Nuvarande ägardirektiv - Nacka Energi AB 
Bilaga 10. Nuvarande ägardirektiv - Centrala Nacka marknadsbolag AB 
Bilaga 11. Nuvarande ägardirektiv - Boo 1:207 AB 
Bilaga 12. Nuvarande ägardirektiv - Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (fd Goldcup) 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – det utsända förslaget 
från stadsledningskontoret mfl enheter – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i 
enlighet med detta förslag. 
 

Protokollsanteckningar 
Sidney Holm lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet:  
”Kommunen har stora möjligheter att använda sina bolag mer aktivt för att nå kommunens 
klimat- och miljömål. Utöver de egna verksamheternas klimat- och miljöavtryck kan 
bolagen också påverka kommunens invånare att ta ett större klimat- och miljöansvar. 
Tydligare ägardirektiv borde ges till bolagen om att ta höjd för framtiden och hjälpa till i 
omställningen mot ett hållbart samhälle. Det behövs också tas fram övergripande 
bolagspolicys där kommunens ägarroll tydliggörs, och hur ägarstyrningen ska genomföras. 
Tydliga bolagspolicys skapar bättre förutsättningar för en fungerande ledning av 
verksamheterna.” 
 
- - - - - 
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§ 276 KFKS 2022-949 

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges sändningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 
 

1. Kommunfullmäktige utser ordförande Eva Öhbom Ekdal till ansvarig 
utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på 
www.nacka.se. 

2. Kommunfullmäktige utser 1:e vice ordförande Hans Peters till ersättare 
till ansvarigutgivare efter ordförande. 

3. Kommunfullmäktige utser 2:e vice ordförande Helena Westerling till 
ersättare till ansvarig utgivare efter 1:e vice ordförande. 

4. Beslutet justeras omedelbart. 

Ärende 
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds via Internet. Eftersom direktsändningar 
via Internet bedöms som radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen behöver 
kommunen anmäla sin sändningsverksamhet och en ansvarig utgivare till Myndigheten för 
press, radio och tv. 
Kommunfullmäktige utsåg den 15 oktober 2018, § 250, ordförande i kommunfullmäktige, 
Eva Öhbom Ekdal, till ansvarig utgivare för webbsändningarna av kommunfullmäktiges 
sammanträden. Kommunfullmäktige beslutade även att utse andra vice ordförande Carl-
Magnus Grenninger till ersättare till ansvarig utgivare efter förste vice ordförande. 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018, § 280, att utse förste vice 
ordförande Martin Hedman till ansvarig utgivare efter ordförande. Då kommunfullmäktige 
har valt en ny ordförande och ett nytt presidium den 17 oktober 2022 innebär det att 
kommunfullmäktige även behöver utse ansvarig utgivare, samt ersättare för denna, för 
webbsändningarna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från juridik- och kanslistaben, daterad den 18 oktober 2022 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – det utsända förslaget 
från juridik- och kanslistaben – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med 
detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 277 KFKS 2016-1130 

Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Fisksätra 
entré, fastigheterna Erstavik 26:1, 26:109-118 med flera, 
Fisksätra 
Utbyggnadspromemoria 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer utbyggnadspromemorian för stadsbyggnadsprojekt Fisksätra 
entré, 99954400 enligt bilaga 1 till detta ärende och noterar att exploateringsenheten Nacka 
fortsätter genomförandet. 
 

Ärende 
Stadsbyggnadsprojektet Fisksätra entré syftar till att förtäta Fisksätras lokala centrum med 
fler bostäder och lokaler på ytor som idag är ianspråktagna av markparkering. Parkeringen 
omfördelas till befintliga garage och parkering till den nya bebyggelsen sker i garage under 
husen. Detaljplanen för Fisksätra entré vann laga kraft den 1 september 2021 och omfattar 
sju kvarter med cirka 375 bostäder, ett äldreboende med cirka 70 platser och en förskola på 
sex avdelningar.  
 
Exploateringsavtal och två tilläggsavtal har tecknats den 1 november 2021 respektive den 1 
november 2021 och den 14 juni 2022 med exploatören. Dessa avtal reglerar att utbyggnad 
av allmän plats, bland annat Fisksätravägen, utförs och bekostas av exploatören. Även 
omläggning av allmänna ledningar och uppförande av ny transformatorstation bekostas av 
exploatören. Exploatören ska ersätta kommunen för mark som övergår till kvartersmark 
för exploatering. Överlåtelse av kvartersmark till kommunen för allmän plats ska ske utan 
ersättning. Därutöver ska exploatören ersätta kommunen för alla kostnader hänförliga till 
exploateringen, inklusive internt administrativt arbete. Kommunfullmäktige tog den 15 juni 
2020 §167 beslut om budget om 2,2 miljoner kronor netto, inklusive markförsäljning. Den 
redan tilldelade budgeten för detta stadsbyggnadsprojekt beräknas hållas.  
 
Stadsbyggnadsprojektet Fisksätra entré är under genomförande. Ledningsflytt påbörjades i 
augusti 2021. Beslut om utbyggnadpromemoria tas efter genomförandet påbörjats på grund 
av olika omständigheter.  Detta påverkar dock inte stadsbyggnadsprojektets tidplan eller 
budget. Byggnationen på kvartersmark är planerad att starta i slutet av september 2022. 
 
Utbyggnaden på kvartersmark sker i fyra etapper. Utbyggnaden av allmänna anläggningar 
kommer också ske etappvis. Finplanering av allmänna anläggningar kommer göras när 
utbyggnaden på kvartersmark är klar. Utbyggnad av kvartersmark och allmänna 
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anläggningar bedöms vara färdigställt 2029. Tillkommande årlig driftskostnad för 
kommunen blir cirka 1 miljon kronor.  
 
Stadsbyggnadsprojektet bedöms ha positiva effekter på barn i området. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 4 oktober 2022 § 154 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten m.fl. enheter daterad den 23 september 2022  
Bilaga 1 Utbyggnads-PM  
Bilaga 2 Ärendeöversikt 
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – 
stadsutvecklingsutskottets förslag – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet 
med detta förslag. 
 
Tomas Ottosson meddelade att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.  
 
Esa Örmä meddelade att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.  
 

Protokollsanteckningar 
Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Vi Socialdemokrater var emot denna detaljplan när beslutet fattades, och yrkade avslag. 
Den röstades dock trots detta igenom, och har vunnit laga kraft. 
Detta är redan ett väldigt tätbebyggt område, vi vill istället minska denna byggnation och 
fokusera den till ökad tillgång till fritid, kultur, konst och publika mötesplatser för 
Fisksätraborna. Vi kommer nu framåt jobba med att byggnationen anpassas utifrån de 
synpunkter vi hade vid antagandet. Vi vill även fortsätta titta på möjligheten att överbrygga 
den barriär Saltsjöbanan innebär för Fisksätraborna och öka tillgängligheten till de nya 
bostäderna.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”I uppföljning av mål beskrivs i en kommentar vad gäller energieffektivitet och sunt 
byggande - att den kan bli bättre. På vilket sätt den inte är bra har jag inte hittat i materialet 
men det kanske står någonstans. Det borde annars vara så att både Sunt byggande och 
energieffektiviteten står högst på angelägenhetsgraden. Husen ska stå i minst 100 år och ska 
hålla god kvalitet vad gäller energibesparande åtgärder såväl som sunt byggande. Andra 
viktiga frågor är att bullerbelastningen inte får bli för hög genom bra isolering och åtgärder 
från SL. Utformningen av äldreboendet behöver ses över och ev ändras om planen fortsatt 
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förutsätter att äldres utemiljö ska vara högst upp på taket av byggnaden till äldreboendet. 
Siktlinjerna från befintliga bostadshus måste respekteras och värnas så långt som är möjligt 
så att invånarna inte längre kan njuta av utsikt och solsken. Om detta inte uppnås kan 
Nackalistan tänka sig att minska höjden på husen i planen. Det är viktigt att gårdarna blir 
fortsatt lummiga oaser med plats för lek, vila och utesamvaro.  
För att man ska få till det riktigt bra måste man se till helheten i områdets exploatering. Då 
behöver Fisksätra Folkets Hus fortsatt verksamhet och lokalisering säkras snarast som en 
fortsatt långsiktig, kulturell träffpunkt och möteslokal med kapacitet för en förstärkt 
verksamhet som även kan fånga upp barn i mellanstadieålder såväl som unga vuxna och 
äldre. Ett tillskott av skollokaler kan behövas så att Fisksätraborna kan låta fler barn gå i bra 
skolor i sitt närområde. Slutligen behöver centrumdelen förbättras och kommunen och 
markägare behöver anstränga sig för att locka till sig fler nyttiga verksamheter för en utökad 
befolkning i Fisksätra. Bibliotekets lokaler och bemanning behöver utökas för att svara mot 
den ökande tillströmningen av barn och invånare i dess lokaler.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Sverigedemokraternas principinvändningar mot detta projekt under hela dess förlopp 
kvarstår. Nacka måste bebyggas i något så när rimlig takt, och när inte valet av byggplats får 
alltför negativa konsekvenser. I detta fall får valet av byggplats starkt negativa 
konsekvenser, för Fisksätra centrum är inte bara Nackas utan Sveriges mest tätbebyggda 
område. Fisksätra behöver inte mer bebyggelse, utan mer hjälp att klara sin situation redan 
som den är, med trängsel, klassning som utsatt område och starkt nedlastad 
trafiksituation.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Med tanke på att detaljplanen är antagen behöver insatserna som ärendet beslutar om 
genomföras men Vänsterpartiet vill vara tydliga med att vi avstyrkte detaljplanen i dess 
nuvarande form. Vi anser fortfarande att en omarbetning av planen med hänvisning till att 
det är positivt att nya bostäder tillkommer i Fisksätra men de nya byggnaderna får inte 
innebära en försämring av miljön för befintlig befolkning. Vid omarbetningen ska följande 
ändras:  

• Fisksätra är ett av landets tätast befolkade områden. Därför bör 
exploateringsgraden i planen minskas. Inriktningen ska vara lokaler för olika 
verksamheter, särskilt för kultur och fritid, prioriteras. 

 Vår huvudinvändning är att den ny- och kompletteringsbyggnation som avses göras i 
Fisksätra måste kunna upplevas som positiv av de nuvarande Fisksätraborna. Så uppfattar 
inte vi att planen är, därför kan vi inte acceptera att den släpps igenom. Det är intressant att 
när Fisksätraborna, som bor i ett av Sveriges tätast bebyggda områden, har invändningar 
mot hög exploatering, då finner det inte gehör. När däremot de boende kring Saltsjöbadens 
centrum hade samma invändningar mot den planerade byggnationen där, då ändrades 
snabbt direktiven för den planen. Det är också av största vikt att de som kommer byggas i 
planen bidrar på ett positivt sätt till att Sverige och Nacka når sina mål om att begränsa 
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utsläppen av växthusgaser till nettoutsläpp noll år 2045. Datumet för det är gott och väl 
inom byggnadernas livslängd och de behöver alltså anpassas i materialval och energiåtgång 
så att målen är möjliga att nå. Det bör kunna lösas i exploateringsavtalet, överenskomma 
om att Nackas och Sveriges klimat och miljöambitioner behöver genomföras i den 
planerade bebyggelsen.” 
 
- - - - - 
  



 
26 (53) 

 24 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 278 KFKS 2013-591 

Tilldelning markanvisning och markanvisningsavtal 
Orminge Trafikplats 
Inom fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, Boo, Nacka kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anvisa del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3 till 
Tranviks Udde Fastigheter AB och ingå föreslaget markanvisningsavtal enligt bilaga 1 till 
detta ärende. 
 

Ärende 
Stadsbyggnadsprojektet Verksamhetsområde Orminge trafikplats har varit aktivt sedan 
2013 då kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antog startpromemoria, den 17 
december 2013 § 258, och gav exploateringsenheten i uppdrag att påbörja arbetet med 
framtagande av detaljplan. Projektet syfte och mål är att genom en detaljplan skapa 
attraktiva ytor för verksamheter om cirka 15 000 kvadratmeter, ansluta projektområdet till 
befintligt trafik-, vatten- och avloppssystem, skapa lösningar för området som fungerar i 
förhållande till angränsande bostadsbebyggelse och till platsens entréfunktion till Orminge 
från Värmdöleden samt hitta effektiva, välfungerande och estetiskt tilltalande lösningar för 
att tillvarata projektområdets goda läge. 
 
Projektområdet är beläget i centrala Boo och ligger i ett exponerat läge med väg 222 i direkt 
anslutning söder om platsen. Förslag till detaljplan var ute för samråd mellan den 22 
december 2021 till och med den 2 februari 2022. Marken inom projektområdet, 
fastigheterna Nacka Tollare 1:3 samt Nacka Lännersta 10:1, ägs av Nacka kommun. 
Kommunens intention är att sälja del av de kommunägda fastigheterna. Projektet har på 
grund av höga kostnader för markarbeten haft problem med att få ihop en ekonomi i 
diskussion med de aktörer som tidigare varit intresserade av att etablera sig på platsen.  
 
Nacka kommun vill genom en direktanvisning tilldela Tranviks Udde Fastigheter AB 
(”Tranviks Udde”) marken inom projektområdet. Detta innebär att Tranviks Udde ges 
ensamrätt att under två år förhandla med Nacka kommun om en överlåtelse av 
markområdet. I föreslaget markanvisningsavtal villkoras tecknandet av framtida 
markgenomförandeavtal och marköverlåtelse med att varumärket Porsche etableras på 
platsen då Nacka kommun bedömt att verksamheten kan gynna utvecklingen av Orminge i 
ett större sammanhang. Tranviks Udde ska enligt föreslaget markanvisningsavtal även ingå 
avtal med en aktör för etablering av drivmedelsstation inom projektområdet. Projektet har 
som mål att samordna flytt av befintlig drivmedelstation inom stadsbyggnadsprojekt 
Kanholmsvägen, som är nödvändig för genomförandet av stadsbyggnadsprojektet, vilket 
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skulle vara positivt för utvecklingen av Orminge. Tranviks Udde ska ha ingått avtal med 
Din Bil AB vilka planerar för en etablering av varumärket Porsche inför det senare 
kommande markgenomförandeavtalets tecknande.  
 
Ett förslag till markanvisningsavtal mellan Tranviks Udde och Nacka kommun har tagits 
fram. Tranviks Udde ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av lokalgata för de 
kommande verksamhetsetableringarna. Kommunen föreslås sälja markområdet i befintligt 
skick, dock skall Tranviks Uddes kostnader för grovplanering av markområdet samt 
sanering eller sulfidhantering av det samma dras av från slutgiltig köpeskilling. Parterna har 
i föreslaget markanvisningsavtal överenskommit om ett riktpris varav kostnadsfördelning 
sker för överskjutande eller understigande del. 
 
Projektet bedöms utifrån kostnadsfördelning och markintäkt ge ett positivt projektresultat. 
Beroende på vidare undersökningar av markens beskaffenhet och förekomst av eventuella 
sulfider i berget är det dock osäkert vilket resultat projektet levererar vid slut. 
Markanvisningsavtalet innehåller dock ett maxtak för hur stora kostnaderna för 
sulfidhanteringen kan bli. Maxtaket förhindrar ett negativt projektresultat för Nacka 
kommun. 
 
Ett alternativ till tilldelning av markanvisning är att nyttja ytan som masshanteringsyta. 
Platsen har ett strategiskt läge och har identifierats som en av få platser i Nacka kommun 
som lämpar sig för masshantering. Projektet har utrett möjligheten till att kunna samordna 
båda funktionerna på platsen men utifrån de ekonomiska och tidsmässiga aspekterna går 
det inte att komma vidare med markanvisningen för Tranviks Udde om ytan ska användas 
för masshantering under en period. Utifrån de aspekterna har projektet valt att pröva 
ärendet för markanvisning och därmed för etablering av Porsche. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 4 oktober 2022 § 155 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten daterad den 8 september 2022 (korrigerat  
diarienummer; från KFKS 2013/543-214 till KFKS 2013-591) 
Bilaga 1 Förslag till markanvisningsavtal mellan Nacka kommun och Tranviks Udde 
Fastigheter AB 
 

Yrkanden 
Johanna Kvist (S) yrkade i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand 
bordläggning, för att invänta översynen av översiktsplanen samt anförde därvid följande: 
”Utbyggnaden av centrala delarna av Orminge har blivit mer omfattande än de första 
planerna, därför behöver en övergripande genomgång göras vad utbyggnaden får för 
konsekvenser på t.ex. infrastruktur och kollektivtrafik.” 
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Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall-Steen (L), bifall till 
stadsutvecklingsutskottets förslag.  
 
Tomas Ottosson (V) yrkade att förslaget från stadsutvecklingsutskottet skulle avslås.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde först förslaget att återremittera ärendet mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade avslagit återremissförslaget. 
 
Därefter ställde ordföranden förslaget att bordlägga ärendet mot avslag, och fann att 
kommunstyrelsen hade avslagit bordläggningsförslaget. 
 
Slutligen ställde ordföranden förslaget från stadsutvecklingsutskottet mot avslag, och fann 
att kommunstyrelsen hade beslutet i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag. 
 

Reservationer 
Tomas Ottosson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet, och ingav  
följande: 
”Vänsterpartiet är emot förslaget till markanvisningsavtal. Det finns några avgörande 
negativa punkter. Den första är att bebygga en av de få spridningskorridorerna för 
biologisk mångfald på Ormingelandet. Den andra handlar om att fortsätta stötta 
fossilindustrin med platser för drivmedelshantering. Vänsterpartiet anför att det redan finns 
tillräckliga möjligheter i Nacka kommun att tanka fossila bränslen så en nyetablering på en 
icke ianspråktagen mark är direkt olämpligt.  
Den tredje frågan problematiseras i skrivelsen och gäller hantering av krossmassor, 
området är utpekat som ett av få möjliga i Nacka som kan utredas för krosshantering och 
med detta markanvisningsavtal försvinner möjligheten att nyttja del av området till detta 
ändamål. Ett resultat av detta blir att fler lastbilar får köra långa sträckor, många mil för att 
lämna kross och hämta färdigt material till byggplatserna.” 
 

Protokollsanteckningar 
Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Utbyggnaden och förändringen av Orminge Centrum har pågått under flera år. Antalet 
nya bostäder har ökat under tiden som processerna med centrumet har pågått. Samtidigt 
har nya områden kring Omringe har lagts till och fler bostäder har tillkommit. Det är därför 
naturligt att se över konsekvenserna och dessa påverkar infrastrukturen. Hur hanterar man 
den ökande trafiken? Hur ser man till att det finns utrymme för en utökad kollektivtrafik 
nu under byggtiden och även efter att de nya bostäderna har blivit klara? Denna 
markanvisning är en del av helheten med utbyggnaden och utvecklingen av Orminge. I det 
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perspektivet vill vi att man i samband med översynen som ska göras av översiktsplanen 
tittar på konsekvenserna av dessa tillkommande bostäder och ser över hur mark ska kunna 
nyttjas på bästa sätt.” 
 
Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Det är sorgligt att ännu ett grönområde behöver tas i anspråk med bl a stora irreversibla 
sprängningar av berg som följd. Med tvekan har Nackalistan ändå landat i en tillstyrkan till 
beslut eftersom planen också innebär positiva inslag i den totala planeringsbilden för 
Orminge centrum. Till den bilden hör tidsperspektivet. En utdragen process vad gäller 
detta innebär ett tidsmässigt utdraget genomförande av hela centrala Orminge vilket få 
önskar. Kan vi få de olika bitarna på plats så blir både handlarna i centrum och 
Orminges/Boos invånare mer nöjda. Ur estetisk synvinkel så borde ett förslag om 
masshantering helt utgå från planen eftersom man också säger sig vilja ha en estetisk 
tilltalande form. Nackalistan önskar att kompletteringsåtgärder vidtas för djurliv och 
grönska i syfte att ge gröna förbindelser chans att fortsätta trots bebyggelse.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Stadsbyggnadsprojektet Orminge Trafikplats är ett bra exempel på hur kommunal 
markförsäljning trots allt kan vara motiverad av markutvecklingsorsaker – riktigt 
kvalificerade aktörer som etablerar sig, och lyfter både sitt område och Nacka, kan göra 
markförsäljning välbefogad. Om Porsche etablerar sig på platsen, viket det finns goda 
förhoppningar om, så är det bra för såväl Orminge som Nacka. Det ger prestige och sätter 
Orminge på kartan.” 
 
- - - - - 
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§ 279 KFKS 2022-770 

Politikerinitiativ Nytt Grönprogram 
Politikerinitiativ den 5 september 2022 av Hans Peters (C) 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt enheten för strategisk stadsutveckling att inom ramen för 
den översiktliga planeringen med start år 2023 ta fram ett nytt grönstrukturprogram för 
kommunen.  
 
För finansiering av framtagandet av ett nytt grönstrukturprogram uppdrar 
kommunstyrelsen åt enheten för strategisk stadsutveckling dels att ansöka om statligt 
bidrag, så kallat LONA-bidrag hos Naturvårdsverket, dels att ansöka om finansiering via 
Nacka kommuns framtidsfond för miljö och klimat.  
 
Politikerinitiativet är därmed färdigbehandlat. 
 

Ärende 
Hans Peters med flera, Centerpartiet, lyfter i politikerinitiativet ställt till kommunstyrelsen 5 
september 2022 att Nacka har ett över tio år gammalt grönstrukturprogram och anser att 
programmet måste upp på bordet igen och arbetas om. Centerpartiet förslår följande: 

• Att ett nytt grönprogram tas fram för att säkra nutida och framtida Nackabors 
närhet till naturen samt som ska stärka de biologiska sambanden. 

• Att arbetet finansieras med medel ur framtidsfonden för miljö och klimat. 
 
Enheten för strategisk stadsutveckling har utrett politikerinitiativet och delar Centerpartiets 
syn på att kommunen behöver ett uppdaterat planeringsunderlag för grönstruktur. 
Bakgrunden är att enheten följt upp gällande översiktsplan och sett behov av tydligare 
styrning av grönstrukturen, i synnerhet i förhållande till stadsutvecklingen på en skala som 
ligger på översiktsplanenivå och detaljplanenivå. Vidare har enheten översiktligt kartlagt 
utmaningar och behov för Nackas grönstruktur och sett att flera förutsättningar har 
förändrats, exempelvis med utbyggnaden av tunnelbanan och behovet av att anpassa 
kommunen till ett förändrat klimat, något som dagens grönstrukturprogram inte behandlar. 
Nya kunskaps- och planeringsunderlag har tagits fram det senaste decenniet men dessa har 
inte vägts samman i en gemensam och politiskt antagen bild av grönstrukturen. 
Sammantaget bedöms därför att ett nytt planeringsunderlag för grönstruktur tas fram för 
att säkerställa en effektiv och hållbar översiktlig planering. Delfinansiering via LONA-
bidrag föreslås sökas och projektet kan beräknas starta 2023, dels finansiering via Nacka 
kommuns framtidsfond för miljö och klimat. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 4 oktober 2022 § 160 
Tjänsteskrivelse från enheten för strategisk stadsutveckling daterad den 19 september 2022  
Bilaga 1 Politikerinitiativet “Stärk Nackas gröna och blå värden” från 5 september 2022 

av Hans Peters med flera, Centerpartiet 
 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), Gunnel Nyman Gräff 
(S) och Mikael Carlsson (NL), bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.  
 

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 
Gunnel Nyman Gräff lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”När Nacka växer är det viktigt att det blir bra för alla, för människor, naturen, djuren och 
den biologiska mångfalden. Det är viktigt att vi tar ett stort ansvar för detta och därför är vi 
positiva till att ett nytt grönprogram tas fram. Inte minst då diskussionen om grönområden 
och att använda mark för bebyggelse har varit stor och med all sannolikhet kommer 
fortsätta vara det framöver. Vi ser fram emot att vara en del i arbetet med detta och att vi 
politiker får vara en del av processen redan i ett tidigt skede.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Ett nytt grönprogram är ett lovvärt initiativ från C som i hög grad välkomnas av  
Nackalistan. De förslag som står i initiativet är goda. Nackalistan har själva i ett tidigt  
stadium av stadsbyggnadsprocessen motionerat om gynnande av möjligheter för  
stadsodling i Nacka, i gamla och nya områden. Likaså har vi motionerat om att den  
kommande parken nära stadshuset ska planeras så att den i hög grad gynnar växters, djurs  
och insekters mångfald med många naturliga och typiska växter och träd. Våtmarksområdet  
i Mensätra är ett mycket positivt och bra exempel på vad som kan göras i närheten av ett  
bostadsområde som gynnar både människors upplevelser och miljön.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Att det är dags att omarbeta grönstrukturprogrammet kan vi vara överens om. Samtidigt 
har den Moderat ledda alliansen valt att bebygga ovärderlig mark av urskogskaraktär i 
Ryssbergen och Trolldalen. Det fanns att ett grönprogram tidigare och kunskap om vad det 
betyder att förstöra natur men exploatörernas ekonomiska intressen gick före naturens, 
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klimatet och rekreations-intressena. Det är politikerinitiativets författares ansvar att de 
röstat på så sätt och det kommer aldrig att hjälpa med ett nytt Green Washing-grönstruktur 
program om det inte följs och är vägledande för att skydda naturen före ekonomiska 
intressen.” 
 
- - - - - 
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§ 280 KFKS 2020-918 

Tilldelning av medel ur framtidsfonderna - tertial 2 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel om totalt 8 012 000 kr ur framtidsfonderna 
avseende tertial 2 2022 enligt följande fördelning. 
 
Fond Projekt Belopp Nämnd 
Framtids- och 
utvecklingsfond 

Externa webbkartan 1 512 000 kr  Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 

Miljö- och 
klimatfonden 

Våtmarkspaketet 4 500 000 kr 
 

Natur- och 
trafiknämnden 

Miljö- och 
klimatfonden 

Grönstrukturprogram 2 000 000 kr 
 

Kommunstyrelsen 

Totalt  8 012 000 kr  
 

Ärende 
Kommunstyrelsen fattade beslut om att inrätta fyra framtidsfonder den 21 december 2020 i 
enlighet med politikerinitiativet – Inrätta 4 framtidsfonder i Nacka, för utveckling, 
kompetens, trygghet och miljö från den 6 oktober 2020.  Fonderna är tänkta att stimulera 
effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra 
utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid. Samtidigt fattades beslut 
om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna beviljas medel ur fonderna. Den 22 
februari 2021 fattade kommunstyrelsen vidare beslut om hur hantering av fonderna rent 
praktiskt ska gå till i organisationen.  
 
Kommunstyrelsen ska besluta om hur medlen får användas och beviljar medel från dessa 
fonder. Ansökan om medel ur fonderna hanteras en gång per tertial och ansökan 
undertecknas av direktör eller motsvarande för berörd process eller verksamhet. Hur 
beviljade medel har använts och vilket resultat som har uppnåtts kommer att följas upp av 
kommunstyrelsen. 
 
I tertial 2 2022 inkom tre ansökningar om totalt 8 012 000 kr till två av framtidsfonderna 
enligt bilaga 1 - 6. Det inkom ingen ansökan till trygghetsfonden och kompetensfonden.  
 
Utifrån sitt uppdrag rekommenderar fondrådet att medel om totalt 8 012 000 kr beviljas ur 
framtidsfonderna till projekten Externa webbkartan, Våtmarkspaketet och Grönstruktur-
program. Nästa tilldelning sker i samband med fastställande av årsbokslut avseende 2022. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022 § 131 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och enheten för strategisk stadsutveckling, 
daterad den 20 september 2022 
Bilaga 1. Ansökan externa webbkartan 
Bilaga 2. Budget externa webbkartan 
Bilaga 3. Ansökan våtmarkspaketet  
Bilaga 4. Sammanfattande beskrivning våtmarkspaketet 
Bilaga 5. Ansökan grönstrukturprogram 
Bilaga 6. Budget grönstrukturprogram 
Bilaga 7. Ekonomisk uppföljning av framtidsfonderna 
 

Yrkanden 
Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau (M), Hans Peters (C), 
Mikael Carlsson (NL), Esa Örmä (SD) och Johanna Kvist (S), bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 

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 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan tycker de projekt som föreslås finansieras är väldigt bra och vi bifaller dem. 
Däremot så saknar vi denna omgång något projekt kring trygghet. Vi hade gärna sett att 
man via framtidsfonderna gjorde en försöksverksamhet med utökade insatser för barn som 
är för gamla för fritidshemmen och för unga för fritidsgårdarna i t.ex. Fisksätra. Vi tror att 
det är viktigt att det finns ett bra utbud av aktiviteter för dessa barn och vi tror att insatser i 
denna ålder kan skydda en del av barnen att dras in i kriminalitet. Detta kommer både på 
sikt och omedelbart ha positiva effekter på tryggheten i olika områden och vi från 
Nackalistan avser att inkomma med en motion kring detta inom kort.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”De tre projekt som fått motta medel är väl förtjänta av detta. Webkartan blir mycket 
värdefull för medborgare, myndigheter och företag, och kan dessutom grunda 
affärsmöjligheter. Våtmarker och grönytor är också viktiga och väl värda att kartläggas för 
att all omsorg ska kunna riktas mot dem. 
Det vi saknar är anslag som i Sverigedemokraternas budget, också de ur framtidsfonderna: 
medel till fysisk trygghet för kommunens medlemmar, ordningsvakter, belysning och 
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kameror är några exempel. Med tanke på kommunens medlemmar och deras ökande 
otrygghet hade detta varit en ännu bättre prioritering.” 
 
- - - - - 
  



 
36 (53) 

 24 oktober 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 281 KFKS 2022-837 

Vaccinationscheck till kommunens medarbetare 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens medarbetare ska ges en 

vaccinationscheck mot säsongsinfluensa som ett led att minska smittrisk och främja 
hälsa. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för vaccinationschecken, 300 000 kronor 
tas ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov.   
 

Ärende 
Nacka kommun vill återigen ge kommunens medarbetare en vaccinationscheck för att som 
en skattefri personalförmån få vaccin mot säsongsinfluensan. Kommunens medarbetare 
kommer att kunna nyttja vaccinationschecken på motsvarande sätt som tidigare år. Genom 
att ge kommunens medarbetare en vaccinationscheck förväntas det leda till en lägre 
korttidssjukfrånvaro under årets första månader 2023. Kostnaden för vaccinationschecken, 
som föreslås finansieras ur kommunstyrelsen budget för oförutsedda behov, beräknas 
uppgå till ca 300 000 kronor. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022 § 132 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 21 september 2022 
 

Yrkanden 
Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL), Karin Teljstedt 
(KD) och Gunnel Nyman Gräff (S), bifall till arbetsutskottets förslag.  
 

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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§ 282 KFKS 2022-950 

Mottagande och hantering av testamenterade medel 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ta emot den kvarlåtenskap som testamenterats till 

äldreenheten av en medborgare för att användas i koloni- och semesterverksamhet 
för Nacka kommuns anhörigvårdare. 

2. Kommunstyrelsen ger äldrenämnden i uppdrag att hantera kvarlåtenskapen i 
enlighet med testamentsändamålet. 

Ärende 
Socialnämnden eller motsvarande ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har funktionshinder. En medborgare i Nacka har testamenterat 50 procent av sin 
kvarlåtenskap till Nacka kommun för att användas i koloni- och semesterverksamhet för 
anhörigvårdare. Bedömningen är att testamentsändamålet, dvs att de testamenterade 
pengarna ska gå till anhörigvårdare, ligger i linje med äldrenämndens ansvar. 
Kommunstyrelsen behöver ge sin tillåtelse till äldrenämnden att ta emot medlen och att 
hantera dem i enlighet med testamentsändamålet. Kostnaden för administrationen i fråga 
om ansökningar, urval och beviljande av medlen ska stanna på äldrenämnden. 
Bedömningen är, trots viss kostnad för handläggning och förvaltning, att pengarna kan vara 
till gagn för anhörigvårdare i Nacka kommun. För att få del av kvarlåtenskapen måste en 
lägenhet säljas. I hanteringen enligt punkten 2 ovan ingår att utfärda en fullmakt till 
förvaltaren för försäljning av denna lägenhet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från äldrenämnden den 28 september2022 § 63 
Tjänsteskrivelse från äldreenheten, daterad den 6 september 2022 (ÄLN 2022-00127) 
Bilaga 1 Testamente till äldrenämnden 

Yrkanden 
Karin Teljstedt (KD) yrkade bifall till förslaget från äldrenämnden.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – äldrenämndens förslag 
– och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 283 KFKS 2022-884 

Samverkansavtal om gemensam organisation för 
överförmyndarnämnders verksamhet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Nacka kommun ska samverka med Värmdö och Vaxholm 
kommuner avseende överförmyndarverksamheten, i enlighet med bifogat samverkansavtal.  
 
Beslutet är villkorat av att Värmdö och Vaxholm kommuner beslutar om att anta det 
gemensamt framtagna samverkansavtalet. 
 

Ärende 
Nacka kommun, Värmdö kommun och Vaxholms stad har sedan 2019 avtalat om 
samverkan i gemensam organisation för överförmyndarnämndernas verksamhet. Parterna 
har gemensamt tagit fram ett förslag på avtal som reglerar den fortsatta samverkan i en 
gemensam organisation för kommunerna, eftersom nuvarande avtal löper ut den 31 
december 2022.  
 
Det föreslås att bifogat samverkansavtal antas för slutligt beslut av kommunstyrelsen. 
Avtalet ersätter tidigare samverkansavtal och börjar gälla den 1 januari 2023, under 
förutsättning att samtliga parter fattar beslut om att ingå avtalet. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022 2022 § 134 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och överförmyndarenheten, daterad den 9 
september 2022 
Bilaga 1.  Förslag till nytt samverkansavtal 
Bilaga 2. Nu gällande samverkansavtal 
 

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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§ 284 KFKS 2022-830 

Redogörelse av kommunala grund- och grundsärskolors 
anmälningar om elevers upprepade eller längre frånvaro 
vårterminen 2022 
Informationsärende 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen i tjänsteskrivelse daterad den 21 september till 
protokollet. 
 

Ärende 
Ärendet är en redogörelse över grund- och grundsärskolors anmälningar om elevers 
upprepade eller längre frånvaro vilka inkommit till Välfärd skolas verksamhetsstöd under 
vårterminen 2022. Syftet med redogörelsen är att informera kommunstyrelsen, som 
huvudman för de kommunala skolorna, om hur Välfärd skola bedriver arbetet med frågan 
om elevers frånvaro, ge information om antalet frånvaroanmälningar/inledda utredningar 
och det utvecklingsarbete som pågår.  
 
Skolan är skyldig att utreda en elevs frånvaro om den är upprepad eller längre. När en 
sådan utredning har inletts ska skolan anmäla elevens frånvaro till huvudmannen. Skolan 
ska genom sin utredning ta reda på vilka de bakomliggande orsakerna till frånvaron är, med 
syfte att vidta effektiva åtgärder för att vända elevens frånvaro till närvaro.  
 
Redogörelsen visar att 79 anmälningar om frånvaro inkommit till huvudmannen under 
vårterminen 2022 och att antalet anmälningar per skolenhet varierar mellan 0 och 19 
stycken. Majoriteten av anmälningar rör elever i årskurser 6 till och med 9. 
Verksamhetsstödet arbetar för att utveckla olika delar inom området, t.ex. genom en 
seminarieserie om tre tillfällen som genomförs under hösten 2022 i Nacka, med deltagare 
från olika verksamheter och med olika roller. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 11 oktober 2022 § 40 
Tjänsteskrivelse från Välfärd skola, daterad den 21 september 2022 
 

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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Protokollsanteckningar 
Johanna Kvist lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna:  
”Den här typen av sammanställningar är viktiga för att få en bra överblick över tid med hur 
situationen utvecklas och vilken effekt åtgärder får. Barns upprepade frånvaro från skolan 
är ett huvudbry som behöver bemötas med stor styrka. Både för det enskilda barnet och 
dess familjs skull såväl som för samhället som stort. Varje barn som hamnar efter är ett 
misslyckande som riskerar kosta stora resurser i framtiden. Vi hoppas uppföljningarna 
intensifieras på de skolor som rapporterat noll fall, så att vi kan försäkra att rutinerna 
efterföljs och att inget barns frånvaro faller mellan stolarna.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Det är viktigt att orsaken bakom frånvaro analyseras och att det sätts in åtgärder för att 
motverka det redan i ett tidigt stadie. Annars finns risk att frånvaron noteras och riskerar 
att i värsta fall bli ett kanske välkommet tillfälle att slippa ett bråkigt eller omotiverat barn i 
klassen. Helhetsbilden behöver också följas noga. Det man kan göra tillsammans med 
föräldrar, skola och ev sociala insatser kan på lång sikt minska risken för stort utanförskap 
och även stora kostnader både för samhälle och den enskilda individen.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Det är viktig information som sammanställts på detta övergripande sätt och visar på 
storleken av elever frånvaro, som Nackas skolor har för att klara av sitt självklara uppdrag 
att ge undervisning och socialt sammanhang till alla elever som är inskrivna på skolan. I 
nästa steg vore ytterligare mer intressant att veta hur skolorna identifierar problemen, är det 
resursbrist, för små utrymmen, för stora klasser, mobbing, rasism eller sexuella 
kränkningar? Skolornas, föräldrarnas och elevernas syn på vad problematiken består av hur 
den ska lösas framåt är naturligtvis viktig information till oss politiker så vi kan förändra 
skolan till förmån för att alla elever ska få samma möjlighet att nå målen i skolan och ha 
tillgång till en socialt och psykologiskt fungerande vardag.” 
 
- - - - - 
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§ 285 KFKS 2022-688 

Remiss – En modell för att mäta och belöna progression 
inom sfi (SOU 2022:17) 
Yttrande till utbildningsdepartementet 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande enligt bilaga 4 till tjänsteskrivelsen 

daterad den 20 september 2022.  
2. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Ärende 
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för 
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) som baseras på uppnådda 
språkresultat, en s.k. sfi-peng, kan utformas. Syftet med en sådan ersättning ska vara att 
stimulera och ge utbildningsanordnare stärkta incitament att verka för en större 
måluppfyllelse för eleverna, så att resultaten och genomströmningen i sfi förbättras.  

Utredningen föreslår bl.a. att ett nytt bedömningsinstrument utvecklas som kan användas 
som såväl progressionstest som lärverktyg. Ersättningen ska sedan betalas ut till 
utbildningsanordnarna genom ett statsbidrag som baseras på resultatet från 
progressionstestet efter att det har justerats utifrån en mervärdesmodell. 
Utbildningsanordnarna ska använda bidraget till insatser de själva har identifierat kan öka 
elevernas måluppfyllelse. 
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022 § 137 
Tjänsteskrivelse från juridik- och kanslistaben, daterad den 20 september 2022 
Bilaga 1.  Sammanfattning av SOU 2022:17. För det fullständiga betänkandet se En 

modell för att mäta och belöna progression inom sfi - Regeringen.se 
Bilaga 2.  Protokollsutdrag arbets- och företagsnämnden den 28 september 2022, § 46  
Bilaga 3.  Arbets- och företagsnämndens synpunkter 
Bilaga 4.  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. 
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Protokollsanteckningar 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Sverigedemokraterna delar KSAU:s uppfattning att de föreslagna progressionstesten inte 
kan förväntas göra någon meningsfull skillnad. Sannolikt blir de bara ett dyrt och 
komplicerat sätt att belasta den kommunala utbildningssektorn, utan att ge upphov till 
någon förbättring av betydelse.” 
 
- - - - - 
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§ 286 KFKS 2022-574 

Remiss – Om prövning och omprövning – en del av den 
gröna omställningen (SOU 2022:33) 
Yttrande över remiss till Miljödepartementet 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen 
daterad den 26 september 2022. 

Ärende 
Syftet med Miljöprövningsutredningens betänkande ”Om prövning och omprövning – en 
del av den gröna omställningen” är att underlätta för miljö- och klimatförbättrande åtgärder 
och få till enklare och snabbare miljöprövningsprocesser. Utredningen ska även beskriva 
hur ansökningar med stor klimatnytta kan få förtur i prövningsprocessen. Utredningen 
lämnar förslag på lagändringar för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning 
men rekommenderar inget förtursförfarande. 
 
I yttrandet framförs ur ett övergripande perspektiv att ändringarna som föreslås är positiva 
och syftar till att förenkla miljötillståndsprocesser. Förslagen är i linje med den gröna 
omställningen. Specifika synpunkter lämnas på vissa av förslagen bland annat om enklare 
regler för att ändra en verksamhet, regelbunden omprövning av tillstånd och villkor samt 
vikten av att förslagen är kostnadsneutrala för kommunerna. Det behövs även vägledning 
för berörda verksamheter och myndigheter i god tid innan ändringarna träder ikraft. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022 § 138 
Tjänsteskrivelse från juridik- och kanslistaben, daterad den 26 september 2022 
Bilaga 1. Förslag till yttrande 
Bilaga 2. Sammanfattning av SOU 2022:33. För det fullständiga betänkandet se: Om 

prövning och omprövning - Regeringen.se 
Bilaga 3. Synpunkter miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2022-09-21 
Bilaga 4. Protokollsutdrag miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2022-09-21 

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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§ 287 KFKS 2022-538 

Remiss – Arlanda flygplats – en plan för framtiden (DS 
2022:11) 
Yttrande till Infrastrukturdepartementet 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelsen 
daterad den 22 september 2022 

Ärende 
Nacka kommun har givits tillfälle att yttra sig över Regeringskansliets (genom 
Infrastrukturdepartementet) remiss av betänkandet Arlanda flygplats – en plan för 
framtiden (DS 2022:11). Remissen ska besvaras senast den 31 oktober 2022. Målet med 
betänkandet är att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats 
inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på 
tillförlitliga prognoser.  

Utredaren konstaterar att både Sverige som helhet och Stockholmsregionen är beroende av 
väl fungerande internationella relationer och en god internationell tillgänglighet. Flyget 
spelar en viktig roll genom snabba transporter som överbryggar långa fysiska avstånd och 
Sverige hålls ihop nationellt av ett nav för flygtrafiken i Stockholm.  

En viktig faktor för utvecklingen av Arlanda flygplats är framtiden för Bromma flygplats. 
Utredaren har därför utgått från tidigare utredning, Bromma flygplats – underlag för 
avveckling av drift och verksamhet (DS 2021:25), och menar att regeringen måste 
tydliggöra hur de ser på Bromma flygplats. Nacka kommun har yttrat sig om detta tidigare 
och föreslog att flera grundläggande frågor behöver vara lösta innan avveckling av Bromma 
kan ske. Det behöver bland annat säkerställas att Arlanda flygplats får en god tillgänglighet 
gällande marktransporter. Kommunen delar också utredarens förslag att det är angeläget att 
Arlanda kan erbjuda ett smidigt och effektivt passagerarflöde för över-dagen-resenärer. 

I övrigt har flera av de åtgärder som utredaren föreslår bäring på klimatfrågan såsom en 
”Arlandaförhandling” för förbättrad samordning mellan bostadsbyggande, 
transportinfrastruktur och kollektivtrafik - likt tidigare Sverigeförhandlingen, liksom att en 
flygbränslekommission tillsätts för att redovisa konkreta åtgärder kring svensk storskalig 
produktion av fossilfritt flygbränsle för att nå klimatmålen. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 oktober 2022 § 139 
Tjänsteskrivelse från enheten för strategisk stadsutveckling daterad den 22 september 2022 
Bilaga 1. Förslag till yttrande, Enheten för strategisk stadsutveckling 2022-09-22 
Bilaga 2. Remissmissiv, Infrastrukturdepartementet 
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Bilaga 3. Arlanda flygplats – en plan för framtiden (DS 2022:11) 
Infrastrukturdepartementet 

Yrkanden 
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Sidney Holm (MP) yrkade bifall till följande förslag till yttrande:  
”Remissbetänkandet berör Nacka kommun till begränsad del, men kommunen vill lämna 
följande synpunkter: 
När Bromma avvecklas blir det ett stort antal människor som slipper exponeras av 
flygbuller, inte bara i flygplatsens omedelbara närhet utan även här hos oss i Nacka. Det 
frigörs också värdefull centralt belägen mark som då blir lämpad för ny bostadsbebyggelse, 
något som är en bristvara i Stockholmsregionen. Det är viktigt att framtida förändringar av 
Arlanda flygplats inte leder till att ett ökat antal människor exponeras för flygbuller eller 
andra negativa konsekvenser någon annanstans. Värt att notera är att Arlanda redan idag 
skulle klara av att svälja flygtrafiken från Bromma utan att behöva byggas ut. 
Det är svårt att sia om flygets och flygandets framtida utveckling men, Nacka kommun 
anser att planerna för Arlandas utveckling ska utgå från en utveckling som är helt i synk 
med klimat- & miljömålen även om det innebär att en utbyggnad av flygplatsen inte är 
möjlig just nu. Nacka kommun vill också att Arlandas utveckling mer tar hänsyn till 
människors behov än flygets behov.” 
 
Tomas Ottosson (V) yrkade bifall till följande förslag till yttrande:  
”Flyget måste minska, inte öka av klimatskäl. Att bygga ut Arlanda är ett steg i fel riktning. 
Sommarens kaos på Arlanda är till stora delar en följd av att stockholmare börjat flyga igen 
efter pandemin. Om stockholmarnas flygresor och konsumtion räknas in i deras utsläpp 
per år ligger det på 11-12 ton koldioxidekvivalenter per år. Flyg är särskilt klimatskadliga 
pga. höghöjdseffekten, många tror på elflyg men det ligger långt i framtiden.  
 I det läge vi nu befinner oss i, med en skenande klimatkris som det största hotet mot vår 
framtida välfärd, är det avgörande att alla offentliga satsningar bidrar till omställningen till 
ett samhälle utan negativ klimatpåverkan. Att fortsätta med ”business as usual” är inget 
alternativ för oss som tar klimatforskningens varningar på allvar. Sverige behöver därför 
satsa på grön omställning som en väg ut ur krisen. Svenskarna flyger 5-7 gånger mer än den 
globala genomsnittsmedborgaren, och hade flygsektorn varit ett land hade det varit 
världens sjunde största utsläppare, detta är något som måste förändras för att vi ska kunna 
begränsa den globala uppvärmningen. Det är dags att sluta subventionera flyget och börja 
investera i hållbara trafiklösningar och utbyggd järnväg.  
Med det sagt vill vi instämma i att det behöver göras insatser för att Arlanda ska bli mer 
tillgängligt för kollektivtrafiksresande och att man effektiviserar transporter. Regeringen 
bör överväga att se till att Arlanda Express ägs och drivs i offentlig regi. ” 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade inledningsvis att det fanns tre förslag till beslut – 
arbetsutskottets förslag, förslaget från Sidney Holm och förslaget från Tomas Ottosson.  
 
Ordföranden ställde förslagen mot varandra, och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.  
 

Protokollsanteckningar 
Hans Peters lät anteckna följande till protokollet för Centerpartiet:  
”När Arlanda byggs ut och utvecklas skapas goda möjligheter för en avveckling av 
Bromma flygplats, vilket i sin tur öppnar för en ny stadsdel med tydlig klimat- och 
miljöprofil.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan:  
”Nackalistan kommer att återkomma till KS med en utförligare anteckning angående denna 
remiss. Något som vi tycker är av stor vikt och som vi vill ta upp redan nu är behovet av 
enkla och smidiga sätt att resa kollektivt mellan Nacka och Arlanda. Vi stödjer de tankar 
som kommunen har om att ta bort de särskilda avgifterna för att åka kollektivt till Arlanda 
som resenärerna idag tvingas betala. Vi skulle även vilja se att det blev smidigare att resa 
mellan Nacka och Arlanda där det max ska innebära ett byte på vägen. Idag är det ofta flera 
byten från t.ex. Orminge så måste man ta buss, sen byta till tunnelbana och sen till Arlanda 
Express. Att göra dessa byten med bagage är ofta väldigt stökigt och svårt och många 
undviker därför att resa kollektivt till Arlanda. Vi tycker att Nacka ska göra det attraktivt 
för invånarna att leva ett bilfritt liv och då ser vi att kollektivtrafiken i detta fall måste möta 
upp resenärernas behov.” 
 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Sverigedemokraterna vill ta tillfället i akt att lyfta fram värdet av Bromma flygplats och 
vikten av att denna flygplats blir kvar. Sverigedemokraternas stöd för Bromma är 
genomgjutet på alla nivåer och tvärs över hela riket – Bromma öppnar för resande på 
många sätt, och kompletterar Arlanda utan att behöva konkurrera på ett sätt som hotar 
någondera. Arlanda kan byggas ut ändå, enligt planerna, utan att Bromma ska behöva 
ifrågasättas. Med Tvärbanan kan Nackabor till och med ta kollektivtrafik ända fram till 
Bromma flygplats och sedan ta sig ut i världen – ett arrangemang som alla borde kunna se 
värdet av.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Vänsterpartiets yttrande utgår från premissen att remissen  tar för givet att Arlanda 
flygplats kommer att byggas ut med nya terminaler, landningsbanor och 
transportinfrastruktur för att passagerare ska komma till och ifrån Arlanda.  Vänsterpartiet 
håller med om att visst flyg är  nödvändigt så som yttrandet och utredningen säger men vi 
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är skarpt kritiska till att utöka den betydelsen istället för att modernisera tågtrafiken. 
Tågtrafiken kan överta många funktioner som flyget har idag med en lägre klimatbelastning 
som resultat. Det är rimligare ur ett klimatperspektiv att inte bygga ut flyginfrastrukturen 
mer när den redan är stort utbyggd och fungerar idag. Det är troligare att flygtrafiken 
kommer behöva minskas betydligt om Sverige ska klara sina miljömål. 
När det gäller fossilfria bränslen till flygplan kan man bara konstatera att det är samma 
koldioxid som kommer ur brinnande trä som brinnande olja. Att använda träprodukter för 
att göra bränsle av är problematiskt och att det är en brist på fossilfria produkter märks när 
reduktionsplikten för bränsleinblandning i bensin och diesel sänks. Att sätta hoppet till att 
dessa fossilfria bränslen ska klara av att göra flyget fossilfritt till 2045 är svårt att se att det 
kommer lyckas.” 
 
- - - - - 
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§ 288 KFKS 2022-881 

Remiss – Naturvårdsverkets skrivelse – Hantering av 
schaktmassor och annat naturligt förekommande 
material som kan användas för anläggningsändamål 
Yttrande till Miljödepartementet 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 
20 oktober 2022. 
 

Ärende 
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en bred översyn av hanteringen av 
schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för 
anläggningsändamål och föreslå hur regelverket och eventuella andra styrmedel kan justeras 
för att åstadkomma en mer ändamålsenlig hantering som bidrar till en mer cirkulär 
ekonomi. Målsättningen med uppdraget är att den resurs som massor utgör och som i dag 
finns tillgänglig som en följd av samhällsbyggande ska kunna nyttjas på ett hållbart och 
ändamålsenligt sätt.  
I dag uppstår årligen från 60-80 miljoner ton upp till 150-200 miljoner ton massor i Sverige. 
Denna mängd är större än vad samhället, i ett kortsiktigt och lokalt perspektiv, kan 
nyttiggöra.  
Naturvårdsverket har identifierat flera olika orsaker till att hanteringen av massor i dag ofta 
innebär en ineffektiv resursanvändning och lämnar förslag för att åstadkomma en 
förbättrad och kostnadseffektiv hantering samtidigt som miljöbalkens syfte och mål uppnås 
på bästa sätt. 
 
Ärendet har behandlats på miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 
oktober 2022, § 178. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att föreslå 
kommunstyrelsen att anta föreslaget yttrande med ett visst tillägg. Detta förslag till yttrande, 
inklusive tillägget, framgår av bilaga 1 till l tjänsteskrivelsen från juridik-och kanslistaben. 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från juridik- och kanslistaben, daterad den 20 oktober 2022 
Bilaga 1. Förslag till yttrande från miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Bilaga 2. Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt 

förekommande material som kan användas för anläggningsändamål 
Bilaga 3. Protokollsutdrag från miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 19 oktober 

2022, § 178 
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Yrkanden 
Gunnel Nyman Gräff (S) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), Mikael 
Carlsson (NL) och Sidney Holm (MP), bifall till det utsända förslaget från juridik- och 
kanslistaben.  
 

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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§ 289 

Övriga frågor 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar politikerinitiativet till stadsledningskontoret för utredning 
och förslag till beslut. 
 

Ärende 

Inkommet politikerinitiativ 

Politikerinitiativ – Batterilagring  KFKS 2022-00989 
Politikerinitiativ från Sidney Holm (MP) med förslag om att kommunen utreder hur lokala 
batterilager skulle kunna sänka kommunens elkostnad, kapa effekttoppar och hjälpa till att 
frekvensbalansera nätet. 
 

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen beslutade att överlämna politikerinitiativet till stadsledningskontoret för 
utredning och förslag till beslut.  
 
- - - - - 
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§ 290 KFKS 2022/400 

Tilldelningsbeslut i upphandling av totalentreprenad i 
samverkan för uppförande av Ektorps nya skola 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela kontrakt i upphandlingen av totalentreprenad i 
samverkan för uppförande av Ektorps nya skola och sporthall till IN3PRENÖR 
Aktiebolag med organisationsnummer 556241-2964.  
 
Kommunstyrelsen delegerar till enhetschefen på fastighetsenheten att efter att avtalsspärren 
löpt ut ingå avtal i enlighet med de villkor som följer av avtalet och 
upphandlingsdokumentet, och överlåta avtalet till fastighetsägaren, tillika byggherren 
Hemsö Nacka 1 KB enligt hyresavtalet mellan Hemsö Nacka 1 KB och Nacka kommun. 
 
Beslutet justeras omedelbart.   

Ärende 
I kommunens annonserade upphandling av totalentreprenad i samverkan för uppförande 
av Ektorps nya skola och sporthall har sex anbud inkommit. Nacka kommun föreslås anta 
det anbud som i utvärderingen har befunnits ha det bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet. Avtalet träder i kraft då parterna signerat kontraktet, vilket sker efter att 
avtalsspärren löpt ut 3 november 2022, och gäller tills skolan och sporthallen i sin helhet är 
färdigställda. Preliminär tidplan för detta är hösten 2025.  
I upphandlingen har krav ställts på anbudsgivarnas kompetens och erfarenhet av liknande 
projekt. Krav har även ställts på ekonomisk stabilitet och omsättning för att säkerställa att 
anbudsgivarna har kapacitet att genomföra uppdraget. Den vinnande anbudsgivaren har 
lämnat lägst entreprenörsarvode samt har tilldelats högst kvalitetspoäng av de utvärderade 
anbuden.  
Avtalsspärren gäller i tio dagar från det att tilldelningsbeslutet fattats. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från fastighetsenheten och inköpsenheten, daterad den 20 oktober 2022 
Bilaga 1 Utvärderingsprotokoll 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från 
fastighetsenheten och inköpsenheten – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i 
enlighet med detta förslag. 
 
- - - - - 
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§ 291 KFKS 2022-00394 

Tilldelningsbeslut i upphandling av städtjänster 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela avtal i upphandlingen av städtjänster till 
leverantörerna: 
Avtalsområde 1: Rengörare Näslund med organisationsnummer 556169-6872  
Avtalsområde 2 och 3: Miljöpalatset AB med organisationsnummer 556551-7280 
Avtalsområde 4: MIAB AB med organisationsnummer 556515-9810 
Avtalsområde 5: Primär FM lokalvård AB med organisationsnummer 556511-9012 
 
Kommunstyrelsen delegerar till enhetschefen på utbildningsenheten att efter att 
avtalsspärren löpt ut ingå avtalet i enlighet med de villkor som följer av avtalet och 
upphandlingsdokumentet. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 

Ärende 
Nacka kommun har i dagsläget avtal med två leverantörer avseende städtjänster; ISKO AB 
och MIAB AB. Avtalen upphör den 31 oktober 2023, förutom för städtjänster av 
kommunhuset där avtalet upphör den 31 december 2022. 
 
Genomförd upphandling var uppdelad i följande fem avtalsområden i syfte att attrahera 
fler, mindre leverantörer:  
1. Sickla 
2. Boo 
3. Älta 
4. Fisksätra & Saltsjöbaden 
5. Centrala Nacka 
 
Avtal tecknas för en tid om tre (3) år med option på förlängning i två (2) omgångar om två 
(2) år var gång med respektive vinnare inom avtalsområdet. 
Avtal tecknas med fyra (4) stycken leverantörer och en per avtalsområde. 
 
Utvärderingen har skett utifrån bästa förhållandet mellan kvalitet och pris. Anbuden har 
rangordnats inom respektive avtalsområde och den anbudsgivare som rangordnats högst 
vinner det avtalsområdet. En anbudsgivare kan endast vinna maximalt två avtalsområden. 
Ärendet har beretts genom ett informationsärende i kommunstyrelsens arbetsutskott den 
11 oktober 2022. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från Välfärd skola, daterad den 20 oktober 2022 
Bilaga 1 Upphandlingsprotokoll 
 

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