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Kommunfullmäktige

Plats och tid

Nacka stadshus, Nackasalen kl 18.00 – 21.55

Utses att justera

Hans Peters
Kaj Nyman
Den 14 mars 2016
Den 21 mars 2016

Justeringsdatum

Underskrifter

Sekreterare
Liselotte Lexén
Ordförande
Lars Stenholm
Justerande
Hans Peters

Kaj Nyman

Paragrafer §§ 55-56
Paragrafer §§ 46–54, 57-85
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat §§ 55-56
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

14 mars 2016
15 mars 2016
6 april 2016
Nacka stadshus

Underskrift

...........................................................................
Liselotte Lexén

Utdragsbestyrkande

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat, 46-54, 57-85
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

14 mars 2016
22 mars 2016
13 april 2016
Nacka stadshus

Underskrift

...........................................................................
Liselotte Lexén

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

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

X/-

Moderata samlingspartiet (M)
X
Mats Gerdau
X
Cathrin Bergenstråhle
X
Tobias Nässén
X
Eva Öhbom Ekdahl
X
Filip Wiljander
Linda Norberg
X
Ylva Sandström
X
Peter Zethreus

Ersättare

From § 55

Annika Jung
Christer Lydig
Anna Kjellin Flory
Eivor Örenmark
Bo Bergkvist
Petter Larsson
Lennart Bergh
Oliver Rykatkin

T/N

T
T
T
T
From § 55

Helene Skantze
Lars Stenholm
Eva Närvä Eickenrodt

X
X
X

Lena Edström Sandin
Eric Lindahl
Anders Markow

T
T
From § 55

Sofia Fölster
Susanne Markow
Henrik Barck
Johan Hiller
Vilma Mori Aguilar

X
X
X

Pernilla Hsu
Richard Wendt
Magnus Wakander
Lotta Riedel
Magnus Sjöqvist
Sebastian Ridderskans
Dominique Faymonville
Anders Bruhn
Liberalerna (L)

X
X
X
X
X

Ordförandes signatur

Christina Rinman

From § 54
From § 50 tom
§ 64
From § 50

From § 51

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

T
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Gunilla Grudevall-Steen
Monica Brohede Tellström
Stefan Saläng

X
X
X
X

Anna-Karin Boréus
Kurt Björkholm
Gertrud Lindgren

T
-

Louise Granath
Mats Granath
Centerpartiet (C)
Christine Lorne
Mia Wallgren
Hans Peters
Kristdemokraterna (KD)
Jan-Eric Jansson
Lydia Liu
Socialdemokraterna (S)
Khashayar Farmanbar
Anita Johansson
Espen Bjordal
Helena Westerling
Mattias Qvarsell
Martin Hellströmer

X
X

Håkan Ekengren
Ingmar Sahlgren

T
N

X
X

Anders Tiger
Karolina Johansson

N
-

X
X
X
X
X
X

Majvie Swärd
Erik Svanfeldt
Ella Tegsten
Tom Johnsson
Pia Ellström
Carl-Magnus
Grenninger

T
T
N
-

Kaj Nyman
Gunnel Nyman Gräff
Kürsad Orhan
Maria Raner
Andreas Falk

X
X
X

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

X
X
X
X
X
X
X

Ninni Lindberg
Per Chrisander
Desha Svenneborg
Mathias Zachariassen

T
T
T
N

Shahin Malak
Staffan Waerndt

T
T

Nackalistan (NL)
Christina Ståldal
Bosse Ståldal
Efson Goutom
Ordförandes signatur

From § 50

From § 64

Tom §67
Tom §67
Tom §67

X
X
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tom § 54
From § 55
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X

Mikael Carlsson
Vänsterpartiet (V)
Camilla Carlberg
Rolf Wasteson
Birgit Hansson
Sverigedemokraterna (SD)
Eric Myrin
David Bergquist

Ordförandes signatur

X
X
-

Lars Örback
Barbro Sörman

T

X
X

Åsa Nyberg
Esa Örmä

N
N

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Protokolljusterare
Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt Hans Peters och Kaj Nyman att jämte ordföranden justera
protokollet §§ 55-56, omedelbar justering.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Hans Peters och Kaj Nyman att jämte ordföranden justera
protokollet §§ 46-54, 57-85. Justeringen äger rum den 21 mars 2016 klockan 16.00 i Nacka
stadshus, entréhuset plan 2.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr KFKS 2014/825-113

Ny ledamot och ersättare (S) i kommunfullmäktige
Beslut
Länsstyrelsen har utsett Andreas Falk till ny ledamot.
Länsstyrelsen har utsett Carl-Magnus Grenninger till ny ersättare.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr KFKS 2014/825-113

Ny ersättare (NL) i kommunfullmäktige
Beslut
Länsstyrelsen har utsett Staffan Waerndt till ny ersättare.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr KFKS 2014/825-113

Begäran om entledigande från uppdrag (M) som
ledamot i Nacka kommunfullmäktige från Linda
Norberg
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar Linda Norbergs begäran om entledigande och överlämnar
ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14 (69)

14 mars 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 50

Dnr KFKS 2016/182-1

Enkel fråga om broddar till äldre
Enkel fråga den 14 mars 2016 av Kaj Nyman (S) till natur- och trafiknämndens ordförande

Beslut
Den enkla frågan anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Enkel fråga
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr KFKS 2016/72-751

Gode män till ensamkommande barn
Interpellation den 1 februari 2016 av Ella Tegsten och Maria Raner (S) till
överförmyndarnämndens ordförande

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Svar
Interpellation
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr KFKS 2016/78-106

Polisens organisation och det brottsförebyggande
arbetet
Interpellation den 1 februari 2016 av Espen Bjordal m fl (S) till kommunstyrelsens
ordförande

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Svar
Interpellation
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr KFKS 2016/86-008

IT-utbildning för äldre
Interpellation den 1 februari 2016 av Espen Bjordal (S) till kommunstyrelsens ordförande

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Svar
Interpellation
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Dnr KFKS 2016/75-618

Prao för elever i Nacka
Interpellation den 1 februari 2016 av Magnus Söderström (MP) till kommunstyrelsens
ordförande

Beslut
Interpellationen anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Svar
Interpellation
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ny ersättare (S) till natur- och trafiknämnden för
tiden intill utgången av 2016
Beslut
Som ny ersättare väljs Björn Andersson, Oxelbacken 3, 138 21 Älta.
Kommunfullmäktige beslutar om omedelbar justering.

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunfullmäktige den 1 februari 2016
Ärendet bordlades.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ny ersättare (C) till utbildningsnämnden för tiden
intill utgången av 2016
Beslut
Som ny ersättare väljs Konrad Hellberg, Apollovägen 21, 132 44 Saltsjö-Boo.
Kommunfullmäktige beslutar om omedelbar justering.

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunfullmäktige den 1 februari 2016
Ärendet bordlades.
----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Dnr KFKS 2014/825-113

Begäran om entledigande från uppdrag som gruppledare
(SD) från Eric Myrin samt val av ny gruppledare för tiden
intill utgången av 2018
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta upp ärendet till behandling.
Begäran om entledigande beviljas.
Som ny gruppledare väljs David Bergquist.
Notering
Besluten i ärendet var eniga.
----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr KFKS 2016/35-256

Upplåtelse av tomträtt inom detaljplan 480 för
Ältadalens verksamhetsområde
Fastigheten Älta 10:52

Beslut
Kommunfullmäktige ingår föreslaget tomträttsavtal som innebär att fastigheten Älta 10:52
upplåts med tomträtt till Andelen PO AB med en årlig avgäld på 253 000 kr under den
första tioårsperioden. Tillträdesdag är den 1 april 2016.

Ärendet
Fastigheten Älta 10:52 ingår i Ältadalens verksamhetsområde, inom detaljplan 480.
Tomträttshavaren ska bedriva bygg- och måleriverksamhet. Tillträdesdagen är den 1 april
2016. Årlig avgäld uppgår till 253 000 kr per år under den första tioårsperioden.
Förevarande ärende om tomträtt var uppe i kommunstyrelsen den 26 oktober 2015, § 263,
men på grund av en felaktig beslutformulering fattade kommunfullmäktige därefter aldrig
beslut om tomträttsupplåtelsen. Kommunfullmäktige ingår härmed föreslaget
tomträttsavtal.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 81
Enheten för fastighetsutvecklings tjänsteskrivelse den 20 januari 2016
Tomträttsavtal
Detaljplanekarta

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 81
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige ingår föreslaget tomträttsavtal som innebär att fastigheten Älta 10:52
upplåts med tomträtt till Andelen PO AB med en årlig avgäld på 253 000 kr under den
första tioårsperioden. Tillträdesdag är den 1 april 2016.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Helena Westerling yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson och Christina Ståldal, bifall
till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Helena Westerlings yrkande.

Protokollsanteckningar
Rolf Wasteson lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
”Det är bra att denna fastighet upplåts med tomträtt. Tyvärr är det dock inte en konsekvent
linje att göra så, många fastigheter i Nackas industriområden sälj istället. Genom att sälja
fastigheter så tappar kommunen rådigheten över marken, något som kan vara av vikt på
lång sikt. Vilka behov finns om 50-100 år, det vet vi inte idag. Vad vi vet att om
motsvarande utförsäljningspolitik funnits i Nacka tidigare så hade Bergs oljehamn varit i
privat ägo och kommunen hade inte haft möjlighet att planera området för
bostadsbyggande. Vänsterpartiet är alltså emot att kommunen säljer mark, det gäller särskilt
inom verksamhetsområden.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr KFKS 2015/864-439

Miljöprogram 2016-2030
Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslaget miljöprogram 2016-2030.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att utifrån genomförda uppföljningar
revidera indikatorerna i miljöprogrammet.

Ärende
För att styra miljöarbetet i riktning mot Nackas lokala miljömål har ett miljöprogram
arbetats fram under 2015. Miljöarbetet styrs och hålls levande genom årliga uppföljningar
av miljöprogrammet till kommunstyrelsen i samband med kommunens årsredovisning och
eventuella revideringar kan ske utifrån uppföljningarna.
Miljöprogrammet innehåller indikatorer och tidsatta målnivåer och basår. Det är respektive
nämnd som ansvarar för att ta fram förslag på åtgärder och aktiviteter som leder till
miljömålsuppfyllelse inom respektive nämnds ansvarsområde.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 82
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2016
Nackas miljöprogram 2016-2030
Protokoll miljömålskommittén

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 82
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige antar föreslaget miljöprogram 2016-2030.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att utifrån genomförda
uppföljningar revidera indikatorerna i miljöprogrammet.
Kommunstyrelsen beslutade för egen del att uppdra till stadsledningskontoret att utreda
 indikator för andelen resor som görs med bensin/dieseldriven bil
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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indikator angående andel närproducerad mat, exempelvis med krav på god
djurhållning, i kommunens verksamheter.
Uppdraget ska redovisas senast 2017.
Kommunstyrelsen beslutade att årliga uppföljningar av programmet ska redovisas för
kommunfullmäktige i samband med kommunens årsredovisning.
Beslut i miljömålskommittén den 11 januari 2016 § 1
Miljömålskommittén föreslog att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att
anta Nackas miljöprogram 2016-2030 i enlighet med stadsledningskontorets förslag, men
med följande justeringar:
Övergripande
- Det bör ytterligare tydliggöras, tex med markeringar vilka indikatorer som är kopplade till
nationella miljömål och vilka som är kopplade till regionala mål.
- Indikatorerna ska numreras under respektive lokalt miljömål. (lättare att orientera sig då)
De enskilda indikatorerna
Frisk luft
-Utreda förutsättningarna för att ta fram en indikator för andelen resor som görs med
bensin/dieseldriven bil, i syfte att underlag ska finnas framtaget 2017.
- 4:e indikatorn kan behöva justeras efter att resultatet från resvaneundersökningen
presenteras under 2016.
- 5:e indikatorn justeras så att målnivån 2030 sätts till 15 passager per invånare
Giftfri miljö
- 3:e indikatorn kompletteras med en specifikation av vad som avses med riskklass 1 och 2
- 4:e indikatorn ska kompletteras med ett delmål för år 2020
- Utreda förutsättningarna för en kompletterande indikator angående andel närproducerad
mat, exempelvis med krav på god djurhållning osv, i kommunens verksamheter, i syfte att
underlag ska finnas framtaget 2017.
Rent vatten
-3:e och 4:e indikatorn, lägg till en not om vilka vattenförekomster och sjöar som avses.
God bebyggd miljö
- 1:a indikatorn kompletteras med texten ...där kommunen är byggherre...
- 2:a indikatorn kompletteras med målet att det ska vara uppfyllt 2018
- 5:e indikatorn justeras i texten med ….till ett grönområde/PARK….
Att delmålet för transporter på Begränsad klimatpåverkan ändras från 45% till 80% (0,21
ton/person) till 2030
Att lägga till indikatorn Andel dubbdäck av totala antalet vinterdäck under målet Frisk luft

Yrkanden
Hans Peters yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus, Gunilla Grudevall-Steen, JanEric Jansson, Eric Myrin, Sidney Holm, Camilla Carlberg, Mattias Qvarsell och Roger
Bydler, bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Mattias Qvarsell yrkade som tillägg att miljöprogrammet skulle kompletteras med bilagan
”Miljöanalys för Nacka kommun 2015”.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Hans Peters yrkande.
Kommunfullmäktige avslog Mattias Qvarsells tilläggsyrkande.

Protokollsanteckningar
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande för Liberalernas fullmäktigegrupp.
”Liberalerna ser med tillfredsställelse att miljömålskommittén fått fram miljöindikatorer
som ska vägleda miljöarbetet inom kommunen.
Vi ser också positivt på att vi tror på människors vilja och förmåga att ta ansvar.
Bra också att materialet är både pedagogiskt och informativt.
Från Liberalerna hade vi gärna sett ett större fokus på Västra Sicklaön, där så mycket
bostäder och arbetsplatser kommer att byggas. Det blir en utmaning för kommunen och
kunde därför nämnts lite extra.
Bra att man har tydlig och årlig uppföljning, viktigt att följa upp.”
Louise Ollivier lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
”Trots allt godkänt - Från att i stort sett inte haft något sammanhållet miljöarbete alls i
kommunen, till antagandet av miljöprogrammet tycker Miljöpartiet vi har kommit en bra
bit på väg. Det är viktigt att det grundläggande miljöprogrammet får en så bred förankring
som möjligt, annars blir det svårt att rent politiskt arbeta med programmet över tid. Därför
stöder Miljöpartiet miljöprogrammets föreslagna utformning. Vi ser beslutet på nästa KF
mer som en "kick-off", i beslutet ingår ju att både miljömål och indikatorer kontinuerligt
ska utvärderas och revideras. Detta gör programmet till ett dynamiskt dokument som
kommer att skärpas till under resans gång. Hur lyckosamt kommunens miljöarbete bli i
slutändan beror mycket på väljarna och majoritetsförhållandena efter nästa val.
Behöver generellt bli vassare - Att kommunens egna transporter (ej medborgarnas) ska vara
helt fossilfria senast under år 2030 var ett av alla de yrkande jag fick igenom inför att de
lokala miljömålen antogs av KF i juni 2014. Efter långa diskussioner i miljömålskommittén
fick det målet stryka på foten. Det kunde dock ha blivit ännu värre eftersom
miljömålskommitténs ordförande ville att kommunen skulle ha betydligt lägre mål än de
nationella. Nacka är Sveriges till ytan 17:e minsta och till befolkningsmängden 17:e största
kommun vilket gör att vi borde ha mycket goda förutsättningar att överträffa de nationella
målen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Miljöpartiet anser generellt att
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kommunen måste föregå med gott exempel för att kunna påverka och få med sig
medborgarna i rätt riktning, här kunde miljöprogrammet onekligen ha blivit lite vassare.
Saknas, eller en stor elefant i rummet - När det gäller begränsad klimatpåverkan konstaterar
man att bilen, biffen och bostaden står för den största andelen av Nackas totala
klimatpåverkan. Tyvärr är biffen en helig ko den styrande majoriteten inte ens vågar nämna
vid namn.
Kommunen delegerar gärna bort ansvaret - När det gäller enskilda indikatorer går det
fortfarande att tolka innebörden på olika sätt. Exempel:
Under "Giftfri miljö" finns det ett mål om att andelen ekologisk mat i kommunens
verksamheter ska vara 75 % år 2030. Detta tolkar vi i Miljöpartiet som att 75 % av den mat
som konsumeras i t.ex. skolorna ska vara ekologisk. Alliansen tror på frihet under ansvar
och vill låta de enskilda verksamhetscheferna fritt välja ur ett sortiment som möjliggör att
servera 75 % ekologiskt. Man vill dock inte ”detaljstyra” utan överlåter till de enskilda
rektorerna att själva bestämma vilken procentsats det i slutändan landar på.”
Rolf Wasteson lät anteckna följande för Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.
”Miljöprogrammet är ett viktigt dokument som nu antas. Det kunde ha varit skarpare och
haft en än högre ambitionsnivå och särskilt apostroferat områden där Nacka är särskilt
dåliga men är ändå ett gott underlag för arbetet framöver. Det viktiga nu är att gå från ord
till handling och där ger tyvärr inte miljöprogrammet så mycket ledning. Det gäller då
istället att i varje beslut framöver ha programmets mål i tankarna.
Vi befarar dock att alliansmajoriteten inte kommet låta programmet och dess mål styra
politiken i någon större utsträckning. Ett aktuellt ärende som där vi absolut kan tala om att
tala med kluven tunga, för att inte använda ordet hyckleri, är frågan om byggnation av
Östlig förbindelse. I miljöprogrammet pekas på att vägtrafiken ökar och är en av de
huvudsakliga källorna till utsläpp av klimatgaser. Den konsekvens man då borde dra är att
arbeta för ett ökat kollektivåkande och för ett minskat bilåkande. Istället så kommer man
att kämpa för att Östlig förbindelse byggs, något som kommer att medföra ökad biltrafik
och därmed utsläpp.
Vänsterpartiet har varit emot planerna för Östlig förbindelse av detta skäl ända sedan de
presenterades av de fyra huvudexploatörerna av Nacka strand för 25 år sedan.”
Mattias Qvarsell lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Klimatutmaningar är vår tids ödesfråga. Arbetet med klimatsmarta lösningar är också en
viktig hörnsten i ökad tillväxt och framgång för oss som nation och kommun. Denna
rapport är väldigt allmänt hållet. Det finns inget att opponera mot och därför väljer vi
symboliskt att yrka bifall till den. Rapporten innehåller en del mätmetoder, men inga planer
på hur vi ska nå högre miljöresultat. Att rapporten jämfört med den ursprungliga versionen
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nu friserats så att de bristande punkterna, som tidigare rödmarkerades, nu är borttagna är
säkert bekvämt för den moderatledda majoriteten, men riskerar effektivt att göra rapporten
till en dammsamlande byrålådeprodukt.”
-----
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§ 60

Dnr KFKS 2016/24-619

Kundval arbetsmarknadsinsatser – utvecklat innehåll och
nya checknivåer
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp för kundvalet arbetsmarknadsinsatser enligt
följande och med giltighet från och med 1 april 2016:
Kronor, per månad
Belopp
Jobbpeng grund
3 668
Jobbpeng förstärkt
4 834
Jobbpeng språk‐ och arbetsintroduktion
7 293
Kronor, engångsersättning
Jobbpeng specialutbildning 1
5 000
Jobbpeng specialutbildning 2
10 000
Jobbpeng specialutbildning 3
15 000
Jobbpeng bonus
18 000

Ärende
Hittillsvarande kundval för arbetsmarknadsinsatser innehåller en ersättningsmodell där
jobb- och utbildningsexperterna ersätts1 med 3 668 per månad för insatser för individen i
upp till 12 månader. Om insatsen leder till egen försörjning i form av en anställning,
studiemedelsberättigade studier eller ett eget företag, så ersätts jobb-och
utbildningsexperten med en bonus som uppgår till 18 000 kronor.
Kunderna har olika behov av insatser för att få stöd till egen försörjning och insatser,
enskilt eller i kombination, varierar i kostnad. Det finns därför behov av att utveckla
nuvarande ersättningsmodell så att det bättre motsvarar kostnaderna för olika insatser till
individerna.
Kommunfullmäktige beslutar om ett mer flexibelt och differentierat ersättningssystem för
att möta individernas behov, med möjlighet för leverantörerna att bättre kombinera de
olika ersättningarna mer precist kopplade till individens behov.

1

2016 års checkbelopp
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Differentieringen innebär att dagens månadscheck, Jobbpeng grund, kompletteras med två
tillkommande månadscheckar – Jobbpeng förstärk och Jobbpeng språk- och
arbetsintroduktion.
Till dessa månadscheckar beslutas om tre nya engångscheckar med beloppen 5 000, 10 000
och 15 000 kronor som ska användas vid specialutbildningar såsom B-körkort,
slyröjningsutbildning med mera.
De ökade kostnaderna finansieras av intäkter från Migrationsverket och ryms inom ramen
för beslutad budgetram.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 83
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2016
Protokollsutdrag arbets- och företagsnämnden § 88
Arbets- och företagsnämndens tjänsteskrivelse den 30 november 2015

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 83
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige fastställer checkbelopp för kundvalet arbetsmarknadsinsatser enligt
följande och med giltighet från och med 1 april 2016:
Kronor, per månad
Belopp
Jobbpeng grund
3 668
Jobbpeng förstärkt
4 834
Jobbpeng språk‐ och arbetsintroduktion
7 293
Kronor, engångsersättning
Jobbpeng specialutbildning 1
5 000
Jobbpeng specialutbildning 2
10 000
Jobbpeng specialutbildning 3
15 000
Jobbpeng bonus
18 000

Beslut i arbets- och företagsnämnden den 16 december 2016 § 88
1. Arbets- och företagsnämnden föreslog kommunfullmäktige att fastställa
checkbelopp för kundvalet arbetsmarknadsinsatser enligt följande och med giltighet
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från och med 1 april 2016:
Kronor, per månad
Belopp
Jobbpeng grund
3 668
Jobbpeng förstärkt
4 834
Jobbpeng språk‐ och arbetsintroduktion
7 293
Kronor, engångsersättning
Jobbpeng specialutbildning 1
5 000
Jobbpeng specialutbildning 2
10 000
Jobbpeng specialutbildning 3
15 000
Jobbpeng bonus
18 000

2. Arbets- och företagsnämnden fastställde specifika auktorisationsvillkor för
kundvalet arbetsmarknadsinsatser enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen med
ändringen att målgrupper "Bristande yrkeskunskap" ersätts med "Arbetslöshet".
3. Arbets- och företagsnämnden gav direktören för arbete och fritid uppdrag att
utreda möjligheter till samfinansiering med arbetsförmedlingen samt att i samband
med tertialbokslut 2 och 3 i särskilt ärende presentera utvärdering av förändringen.

Yrkanden
Jan-Eric Jansson yrkade, med instämmande av Ylva Sandström, bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Jan-Eric Janssons yrkande.

Protokollsanteckningar
Louise Ollivier lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
”Miljöpartiet vill att jobbpengsystemet ses över – med tydlig utvärdering och därefter
utveckling. I samband med denna punkt på dagordningen fördes en anmärkningsvärd
dialog inom nämnden där ett flertal partier uttryckte att nyanlända, som under lång tid
väntat på besked om att få stanna i Sverige och få placering i kommun, skulle få vänta
ytterligare lång tid för att komma ut på arbetsmarknaden.
Miljöpartiet ser det som oerhört viktigt att som kommun snabbt kunna stödja nyanlända
invandrare, som under lång tid väntat på besked om att få stanna i landet, att få en fot in i
arbetslivet och det svenska samhället. Vi ser det som oerhört positivt att kommunen
stödjer individens drivkrafter att själv kunna försörja sig och bli en aktiv medborgare med
brett nätverk lokalt likväl som internationellt. Vi ser positivt på den nya satsning som sker
inom jobbpengsystemet med en tydlig koppling mellan svenska studier och introduktion på
företag. Forskning och erfarenheter visar att en snabb kontakt mellan
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företag/organisationer och nyanlända invandrare skapar de bästa förutsättningar för att
snabbt kunna skapa ett gott liv i Sverige med lokala nätverk. Det gäller den enskilda
personen likväl som omgivning såsom familj, vänner och självfallet samhället i stort.
Det finns ett stort engagemang i att välkomna nya svenskar in i nackasamhället och
kommunen tar i och med denna satsning ett steg vidare i att stötta detta engagemang hos
företag, organisationer och enskilda Nackabor.”
-----
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§ 61

Dnr KFKS 2014/913-300

Informationsmöten med frågor som rör medborgare
Motion den 27 oktober 2014 av Christina Ståldal, Bosse Ståldal, Efson Goitom, Mikael
Carlsson, Shahin Malak och Johan Kjellman (NL)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen med följande motivering.



Förslagen riskerar att begränsa valmöjligheter och försvåra lämpliga lösningar för
det enskilda projektet.
Förslagen riskerar att förlänga processen från planstart till antagande.

Kommunfullmäktige noterar att arbetet med informationstillfällen i planprocessen redan
uppfyller många av intentioner bakom förslagen i motionen.

Ärendet
Motionären föreslår att (1) informationsmöten som till exempel rör planfrågor alltid i första
hand ska äga rum i en lokal föreningslokal eller liknande i berörd kommundel, att (2)
informationsmöten och svarsperioder för lokala remisser inte ska äga rum under perioder
på sommaren och vid jultid då många berörda inte har möjlighet att delta och att (3)
informationsmöten ska annonseras och marknadsföras på ett tydligt sätt i lokalsamhället så
att berörda och intresserade har möjlighet att närvara och delta.
Informationsmöten ska i första hand hållas lokalt, att svarsperioder i första hand ska
undvikas under sommar- och jultid och att informationsmöten ska annonseras tydligt i
lokalsamhället. Kommunfullmäktige anser dock att rutinerna i planenhetens dagliga arbete
redan stämmer överens önskemålen i motionen och att inget politiskt beslut kring dessa
rutiner behövs. Ett politiskt beslut i frågan riskerar att begränsa valmöjligheter, försvåra
lämpliga lösningar för det enskilda projektet och riskerar dessutom att förlänga processen
från planstart till antagande.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 84
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2015 § 236
Planenhetens tjänsteskrivelse den 20 november 2015
Motion
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34 (69)

14 mars 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 84
Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen med
följande motivering.
 Förslagen riskerar att begränsa valmöjligheter och försvåra lämpliga lösningar för
det enskilda projektet.
 Förslagen riskerar att förlänga processen från planstart till antagande.
Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige noterar att arbetet med
informationstillfällen i planprocessen redan uppfyller många av intentioner bakom
förslagen i motionen.
Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2015 § 236
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslog att kommunfullmäktige avslår förslagen i
motionen med följande motivering.
 Förslagen riskerar att begränsa valmöjligheter och försvåra lämpliga lösningar för
det enskilda projektet.
 Förslagen riskerar att förlänga processen från planstart till antagande.
Vidare föreslog miljö- och stadsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige noterar att
arbetet med informationstillfällen i planprocessen redan uppfyller många av intentioner
bakom förslagen i motionen.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle yrkade, med instämmande av Monica Brohede Tellström, bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christina Ståldal yrkade, med instämmande av David Bergquist, bifall till förslagen i
motionen.

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

Protokollsanteckningar
Monica Brohede Tellström lät anteckna följande för Liberalernas fullmäktigegrupp.
”Andemeningen i motionen är mycket god, och Liberalerna delar uppfattningen att
samrådsmöten i första hand ska hållas lokalt i aktuellt bostadsområde, att tydlig
annonsering av dessa möten ska ske lokalt samt att korta samrådstider inte ska äga rum
under sommaren eller runt jul när många Nackabor är bortresta.
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Därför är vi väldigt glada för att formerna för samrådsmöten och informationsmöten har
utvecklats de senaste åren. De flesta möten hålls idag lokalt i en skola, förskola eller i
biblioteket i kommundelen och affischering sker lokalt. Många nya inslag i mötesformen
har också tillkommit, inte minst som en konsekvens av projektet "konsten att skapa stad"
där syftet varit att hitta sätt att skapa intresse och engagemang för aktuella frågor och nå
Nackabor i olika åldrar, yrkeskategorier, intresseområden m.m. Detta är en mycket positiv
utveckling som vi inte vill bromsa genom att politiskt besluta om fasta former för
samrådsmöten.
Liberalerna har också varit bekymrade för att vissa samrådstider har löpt under
semestertiden på sommaren eller över jul och nyår. Det faktum att samrådstiden i dessa fall
utökas från de lagstadgade 2 - 3 veckorna till 10 - 11 veckor räcker bra för att möjliggöra ett
deltagande för de närboende.”
-----
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§ 62

Dnr KFKS 2014/1004-799

Social verksamhet vid Nackas återvinningscentraler
Motion den 24 november 2014 av Lena Rönnerstam och Gunnel Nyman Gräff (S)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att enskilda anordnare inom kommunens kundval har
möjlighet att i samarbete med återvinningscentraler erbjuda insatser i enlighet med
motionen.
Kommunfullmäktige noterar att socialnämnden har inlett en dialog med de anordnare som
utför dagliga verksamheter i kommunen om den föreslagna typen av verksamhet.
Förslagen i motionen anses genom ovanstående bifallna och motionen är färdigbehandlad.

Ärende
Motionärerna yrkar att det vid den framtida kretsloppsanläggningen i Kil samt vid den
utbyggda ÅVC Östervik införs arbetsplatser inom den dagliga verksamheten.
Förslaget är behandlat i tre nämnder; arbets- och företagsnämnden, natur- och
trafiknämnden och socialnämnden. Alla tre nämnder har ställt sig positiva till förslaget.
Kundvalssystemet medför att enskilda anordnare har stora möjligheter att fritt utforma
specifika verksamheter och insatser som kan erbjudas kunder. Utifrån motionens förslag
arbetar nu kommunen med att hitta lösningar.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 85
Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 21 januari 2016
Beslut socialnämnden den 15 december 2015 § 186
Beslut natur- och trafiknämnden den 14 april 2015, § 106
Beslut arbets- och företagsnämnden 26 mars 2015 § 22
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 85
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige noterar att enskilda anordnare inom kommunens kundval har
möjlighet att i samarbete med återvinningscentraler erbjuda insatser i enlighet med
motionen.
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2. Kommunfullmäktige noterar att socialnämnden har inlett en dialog med de
anordnare som utför dagliga verksamheter i kommunen om den föreslagna typen
av verksamhet.
Förslagen i motionen anses genom ovanstående bifallna och motionen är färdigbehandlad.
Beslut i socialnämnden den 15 december 2015 § 186
Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att enskilda anordnare inom kommunens kundval har
möjlighet att i samarbete med återvinningscentraler erbjuda insatser i enlighet med
motionen.
Kommunfullmäktige noterar att socialnämnden har inlett en dialog med de anordnare som
utför dagliga verksamheter i kommunen om den föreslagna typen av verksamhet.
Förslagen i motionen anses genom ovanstående bifallna.
Beslut i natur- och trafiknämnden den 14 april 2015 § 106
Natur- och trafiknämnden ställde sig positiv till motionen och föreslog kommunfullmäktige
bifalla motionen på så sätt att tillsätta nödvändiga resurser till arbets- och företagsnämnden
och samverka med politiker i Värmdö kommun för en samsyn kring återbruk och social
verksamhet vid planerad kretsloppscentral i Kil.
Beslut i arbets- och företagsnämnden den 26 mars 2015 § 22
Arbets- och företagsnämnden föreslog att kommunfullmäktige noterar att enskilda
anordnare inom kommunens kundval har möjlighet att i samarbete med
återvinningscentraler erbjuda insatser i enlighet med motionen. Kommunfullmäktige anser
motionen färdigbehandlad.
Arbets- och företagsnämnden noterade att frågan om verksamhet vid återvinningscentraler
specifikt för målgruppen för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade ligger inom socialnämndens ansvarsområde och bör beredas av denna
nämnd.

Yrkanden
Andreas Falk yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av förslagen i
motionen.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med Andreas Falks yrkande att bifalla
kommunstyrelsens förslag men avslog tilläggsyrkandet om att även bifalla förslagen i
motionen.

Protokollsanteckningar
Louise Ollivier lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
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”Återbruksverksamhet, reparationer och tillvaratagande istället för slit-och-släng är exempel
på den cirkulära ekonomi som Miljöpartiet förespråkar och talat om länge. Miljöpartiet
stöder naturligtvis att återbruksverksamheten ger arbete och sysselsättning vid kommunens
sociala verksamheter. Förslag om detta har funnits med alla de många decennier som vi
förespråkat återbruksverksamhet. Med en kretsloppspark – eller central – i varje
kommundel så blir det dessutom fler arbetsmöjligheter för öppna arbetsmarknaden.
Miljöpartiet anser att kommunen ska vara mer aktiv och ta ett större ansvar för våra
återvinningscentraler, bl.a. genom att utveckla dessa till ”kretsloppsparker” där
reparationer, renoveringar och försäljning skapar både lokala jobb och återbruk av varor. Vi
har tidigare föreslagit att kommunen bör studera andra kommuners lyckade exempel på
kretsloppsparker och lyft möjligheten till studiebesök exempelvis på Alelyckan i Göteborg.
Vi anser också att läget vad gäller dessa kretsloppsparker är viktigt. De måste vara
tillgängliga för fler invånare och för fler färdsätt än bilen. Om de ska utvecklas till centrum
för återvinning och återbruk där även försäljning, kultur och annan verksamhet kan ske så
behöver de planeras in i exempelvis i centrala Nacka.”
-----
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§ 63

Dnr KFKS 2015/229-210

Kummelnäsområdet som bevarandeområde enligt
detaljplan
Motion den 23 mars 2015 av Christina Ståldal med flera (NL)

Beslut
Kommunfullmäktige fattar följande beslut.
Underlaget för miljö- och stadsbyggnadsnämndens beredning av förslagen i motionen visar
att nämnden i sitt arbete med att pröva bygglov utifrån antagna detaljplaner uppfyller
intentionerna bakom motionen om att fattade beslut ska följas. Förslagen i motionen är
med denna notering färdigbehandlade.

Ärendet
Motionärerna tar i motionen upp förslag som avser att bevara skärgårdskaraktären när en
av kommunfullmäktige antagen detaljplan ska genomföras. Förslagen tar upp frågor om att
fattade beslut ska gälla, avvikelser från beslutade detaljplaner ska kommuniceras med
berörda invånare och att nybebyggelse ska göras med största möjliga hänsyn till natur och
skövling av träd och växtlighet ska minimera liksom sprängningar av berg. Motionärerna
menar att bestämmelser lättvindigt har ändrats för att en byggmästare som vill bygga annat
än enligt detaljplanen.
Som motionen får förstås handlar förslagen om genomförandet av detaljplanen för
Solviksområdet, som ligger väster om Kummelnäsvägen. Det inte är ett bevarandeområde
som inte tillåter avstyckningar, vilket motionärerna anfört att det skulle vara. Syftet med
den här detaljplanen är både att bevara stora tomter och att pröva avstyckningar av
småhusfastigheter. Detta framgick under hela planprocessen och det gjordes inte någon
ändring sent i skede innan detaljplanen antogs. Detaljplanen möjliggör styckning av 22
fastigheter för småhusändamål. Byggloven för de byggnationer som nu har gjorts har
prövats mot gällande detaljplan, och då har det varit möjligt med till exempel tvåbostadshus
på de tomter som får styckas eftersom planen inte innehåller någon bestämmelse som
begränsar antalet lägenheter.
De mål, riktlinjer och förhållningssätt som finns i översiktsplanen och de antagna
programmen ger tillräckligt stöd för att värna och ta hänsyn till skärgårdskaraktären och
natur- och kulturvärden i Nacka. De etablerade arbetsformerna för planläggning och
lovhantering ger också tillräckligt stöd för en demokratisk och lyhörd process. Det viktiga i
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detta sammanhang är att dessa styrdokument och arbetsprocesser genomsyrar arbetet med,
och följs upp i, detaljplaner och bygg- och marklovhantering.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 86
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 januari 2016
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2015 § 237
Planenhetens tjänsteskrivelse den 20 november 2015
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 86
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Underlaget för miljö- och stadsbyggnadsnämndens beredning av förslagen i motionen visar
att nämnden i sitt arbete med att pröva bygglov utifrån antagna detaljplaner uppfyller
intentionerna bakom motionen om att fattade beslut ska följas. Förslagen i motionen är
med denna notering färdigbehandlade.
Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2015 § 237
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslog att kommunfullmäktige noterar att antagna
styrdokument och befintliga arbetsprocesser ger tillräckligt stöd för att uppfylla
intentionerna bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Ståldal yrkade bifall till förslagen i motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på Cathrin Bergenstråhles yrkande mot Christina Ståldals
yrkande och fann att Cathrin Bergenstråhles yrkande hade bifallits. Votering begärdes och
verkställdes. Vid voteringen avgavs 54 röster för Cathrin Bergenstråhles yrkande och sex
röster för Christina Ståldals yrkande. Kommunfullmäktige hade således bifallit Cathrin
Bergenstråhles yrkande.
Vid voteringen avgavs röster enligt följande.
 Voteringslista 1
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Protokollsanteckningar
Majvie Swärd lät anteckna följande för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Det är viktiga frågor som tas upp i motionen. Självklart ska gällande detaljplan och övriga
regler som berörs av processen följas. Över tid har detaljeringsnivån i detaljplanerna växlat
mellan att vara väldigt styrande till att vara väldigt tillåtande och flexibel. Det finns tyvärr
exempel i den kommunala planeringen som gett utrymme för väldigt långtgående
kalhuggning och plansprängning. Vi noterar att det har blivit bättre på den punkten i den
senare planeringen. Sedan måste man vara medveten om att allt inte att lägga fast i en
detaljplan, eftersom upprättande av en detaljplan styrs av ett regelverk, framför allt Planoch bygglagen (PBL).”
-----
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§ 64

Dnr KFKS 2015/346-312

Snabbcykelbanor på vägbanor
Motion den 27 april 2015 av Sidney Holm och Lisskulla Zayane (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår de explicita förslagen i motionen då de lagligen inte kan
genomföras. Fullmäktige noterar därvid att det utifrån cykelstrategin pågår ett aktivt arbete
för främja cyklandet både regionalt och lokalt.

Ärende
Motionärerna föreslår att kommunen ska tillåta cykling på körbanor. Eftersom det inte är
lagligt möjligt beslutar kommunfullmäktige att förslagen avslås, men noterar att det pågår
annat för att främja att folk cyklar.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 87
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2016
Natur- och trafiknämndens beslut den 17 november 2015, § 289
Kommunstyrelsens beslut den 19 maj 2014, § 108, med anledning av politikerinitiativ om
snabbcykelbana
Motionen

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 87
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslagen de explicita förslagen motion då de lagligen inte kan
genomföras. Fullmäktige noterar därvid att det utifrån cykelstrategin pågår ett aktivt arbete
för främja cyklandet både regionalt och lokalt.
Beslut i natur- och trafiknämnden den 17 november 2015 § 289
Natur- och trafiknämnden föreslog kommunstyrelsen att avslå förlaget om att försöka
tillåta cykling i körbanor eller att måla snabbcykelbanor där cykelbanorna har undermålig
standard med motiveringen att det enligt trafiklagstiftningen inte är tillåtet att cykla i
vägbanan om det finns en intilliggande cykelbana (Trafikförordningen (1998:1276) 3kap §
6).
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Beslut i kommunstyrelsen den 19 maj 2014 § 108
Kommunstyrelsen tillstyrkte att tekniska nämnden skulle utreda en bredare gång- och
cykelbana sträckan Nacka Forum – Sickla i enlighet med strukturplanen och den föreslagna
cykelplanen.
Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden i uppdrag att pröva åtgärder för att förbättra
framkomligheten för cyklister längs Värmdövägen i avvaktan på genomförande av
cykelplanen.
Kommunstyrelsen bedömde i detta att tekniska nämnden genomfört kommunfullmäktiges
uppdrag i beslutet om mål och budget 2014-2016 att pröva en enklare snabbcykelbana.

Yrkanden
Sidney Holm yrkade bifall till förslagen i motionen.
Peter Zethraeus yrkade, med instämmande av Jan-Eric Jansson, Martin Hellströmer och
Gunilla Grudevall-Steen, bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Protokollsanteckningar
Anders Tiger lät anteckna följande för Kristdemokraternas fullmäktigegrupp.
”Miljöpartiets förslag stämmer till stora delar överens med Kristdemokraternas förslag att
på prov måla snabbcykelbanor i bilarnas körfält på Värmdövägen, sträckan Forum–
Henriksdal.
Idén bygger på att konflikten och risken är större i kontakten mellan fotgängare och snabba
cyklister än mellan bilister och snabba cyklister. Genom att måla upp cykelfält i bilarnas
körfält, på liknande sätt som i innerstaden, så skickar det en tydlig signal till bilisterna att
här har cyklister rätt att cykla, och att bilisterna måste visa hänsyn. Detta är i sig ett inte
oviktigt steg i uppvärderingen av cykelns roll i trafiken.
Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att detta skulle utformas som ett försök med
omfattande informationsinsatser, eftersom rättsläget inte är helt klart.
Trafikenheten säger att förslaget är olagligt. Det är ett dåligt argument som inte bryr sig om
syftet med lagen utan bara dess formella innehåll. Det är troligt att det blir säkrare med
cykelbana för snabba cyklister i bilarnas körfält än att de snabba cyklisterna forsar fram
bland gående, barn och barnvagnar. Därför finns det goda skäl att testa olagligheten i ett
försök, parat med tydliga informationsinsatser till trafikanterna. Ett sådant försök borde
genomföras.
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Försöket borde kunna utformas så att det formellt sett inte är olagligt, genom att man
skapar en enda cykelbana som innefattar både den nuvarande cykelbanan och den som
målas i bilarnas körfält. Låt vara att det finns en trottoarkant mitt i. På det sättet blir det
inte två cykelbanor, vilket ofta har varit invändningen mot förslaget.
Kristdemokraterna föreslår därför att trafikenheten lyssnar till MP och KD och utformar
ett försök med den andemening som båda partierna, och även politiker från flera andra
partier, har uttryckt.”
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
”Ett övergripande mål för Nacka kommun är att var femte resa ska göras med cykel år
2030. Dit är det en lång väg kvar och man kan undra om den styrande majoriteten i Nacka
har ett eget lägre mål? En orsak till att cyklingen inte ökar mer än den gör är cykelbanornas
dåliga kvalité, gör man ingenting åt detta så kommer vi absolut inte att nå målet. Vi föreslår
inte i vår motion att det alltid ska vara fritt fram att välja om man vill cykla på väg istället
för cykelbana. Det handlar bara om de sträckor där cykelbanan inte når upp till lägsta
standard för cykelbanor. På Transportstyrelsens hemsida står det att läsa” Om det finns en
cykelbana, ska du normalt använda den. Du får dock cykla på körbanan, även om det finns
en cykelbana, när det är lämpligare med tanke på färdmålet. I så fall måste du vara extra
försiktig.” Självklart skall man normalt använda cykelbanan men, när den är så undermålig
att det innebär en fara att cykla där, anser jag kommunen ska bestämma att man får cykla
på vägen också. Detta behöver bara vara till dess att man byggt om cykelbanan så att den
når upp till åtminstone minimistandard för cykelbanor. Fungerar inte detta av lagtekniska
skäl får man kanske göra om vägen till cykelfartsområde på vissa sträckor, eller om inte det
går, ta bort en undermålig cykelbana så cykling kan ske helt lagligt på väg. När det blir för
trångt på en GC bana måste cyklisten enligt lagen anpassa farten till ”gångfart”. Det kan då
inte anses som ”lämpligt med tanke på färdmålet” att cykla på cykelbanan om det rör sig
om en längre pendlingsresa.
Tyvärr verkar den styrande Alliansen inte vara särskilt intresserad av att nå det
övergripande målet om att var femte resa ska göras med cykel år 2030. Extra tydligt tycker
jag det framgick på det senaste kommunfullmäktige när den man skickade upp att debattera
en av våra cykelmotioner var fritidsnämndens ordförande. Man verkar helt enkelt se cykling
först och främst som en fritidssysselsättning. Fritidsnämndens ordförande uttryckte
dessutom att cykling var en bra motionsform men vårt förslag för att få fler att cykla var ett
dåligt förslag.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

45 (69)

14 mars 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 65

Dnr KFKS 2015/612-800

En kommunal strategi för att främja spelintressen och
föreningsverksamhet hos ungdomar
Motion den 21 september 2015 av Magnus Söderström (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget att ta fram en särskild kommunal strategi för att
främja Nackaungdomars lokala föreningsengagemang inom Sveroks (Sveriges roll- och
konfliktspelsförbund) verksamhetsområde eftersom den av kommunfullmäktige antagna
fritidsstrategin innefattar föreningar inom Sveroks verksamhetsområde.

Ärende
Motionären föreslår att Nacka kommun tar fram en strategi för att främja
Nackaungdomars lokala föreningsengagemang inom Sveroks verksamhetsområde.
Förslaget har hanterats i både fritids- och i kulturnämnden och den samlade bedömningen
är att det inte behövs en särskild strategi för att främja unga Nackaungdomars spelintresse
och föreningsverksamhet inom Sveroks verksamhetsområde. Båda nämnderna har beslutat
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionärens förslag.
Kommunfullmäktige avslår förslaget eftersom den av kommunstyrelsen antagna
fritidsstrategin innefattar föreningar inom Sveroks verksamhetsområde.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 88
Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 7 januari 2016
Protokollsutdrag fritidsnämnden den 9 december 2015 § 116
Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 18 november 2015
Protokollsutdrag kulturnämnden den 8 december 2015 § 57
Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse den 13 november 2015
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 88
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
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Kommunfullmäktige avslår förslaget att ta fram en särskild kommunal strategi för att
främja Nackaungdomars lokala föreningsengagemang inom Sveroks (Sveriges roll- och
konfliktspelsförbund) verksamhetsområde eftersom den av kommunfullmäktige antagna
fritidsstrategin innefattar föreningar inom Sveroks verksamhetsområde.
Beslut i fritidsnämnden den 9 december 2015 § 116
Fritidsnämnden föreslog kommunfullmäktige att avslå förslaget om att ta fram en särskild
kommunal strategi för att främja Nackas ungdomars lokala föreningsengagemang inom
Sveroks (Sveriges roll- och konfliktsspelsförbund) verksamhetsområde. Den antagna
fritidsstrategin innefattar Sveroks verksamhetsområde.
Beslut i kulturnämnden den 8 december 2015 § 57
Kulturnämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget om att ta fram en kommunal strategi för att främja
Nackas ungdomars lokala föreningsengagemang inom Sveroks (Sveriges roll- och
konfliktsspelsförbund) verksamhetsområde eftersom den av kommunfullmäktige antagna
fritidsstrategin innefattar föreningar inom Sveroks verksamhetsområde.

Yrkanden
Magnus Söderström yrkade, med instämmande av Camilla Carlberg, bifall till förslagen i
motionen.
Oliver Rykatkin yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson, Richard Wendt och Filip
Wiljander, bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Magnus Söderströms yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med
Oliver Rykatkins yrkande.
-----
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§ 66

Dnr KFKS 2015/609-629

Förebyggande av näthat bland unga
Motion den 21 september 2015 av Johan Kjellman, Mikael Carlsson, Shahin Malak och
Bosse Ståldal (NL)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att det i Nacka kommun pågår ett förebyggande arbete kring
näthat, samt att det är av särskild vikt att berörda nämnder bevakar frågan kontinuerligt.
Motionen anses därmed färdigbehandlad.

Ärende
Datorer är ett viktigt verktyg i de studerandes skolarbete och fritid och tillgången till sociala
medier via nätet för med sig ett högfrekvent användande. Motionärerna konstaterar att
näthat är ett problem bland unga människor, och det finns en risk att det inverkar negativt
på skolarbetet och på de ungas psykiska hälsa.
Det pågår ett förebyggande arbete kring frågan om näthat inom utbildningsnämnden,
fritidsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden, vilka är de nämnder som
motionärerna framhåller. Exempel på insatser som görs är föräldraföreläsningar,
utmärkelsen Utmärkt förening och bibliotekens samarbete med No Hate Speach Movement.
Att näthat förebyggs och att ungas psykiska hälsa förbättras är mycket viktiga frågor, och
det är av särskild vikt att berörda nämnder bevakar detta kontinuerligt. Det finns exempel
på samarbeten över nämndgränserna men arbetet kan vara i behov av ytterligare
samverkan. Det finns ett behov av ökad kompetensutveckling.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 89
Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 19 januari 2016
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 89
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det i Nacka kommun pågår ett förebyggande arbete kring
näthat, samt att det är av särskild vikt att berörda nämnder bevakar frågan kontinuerligt.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

48 (69)

14 mars 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Motionen anses därmed färdigbehandlad.

Yrkanden
Tobias Nässén yrkade, med instämmande av Martin Hellströmer, bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Mikael Carlsson yrkade bifall till förslagen i motionen.

Beslutsgång
Med avslag på Mikael Carlssons yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med
Tobias Nässéns yrkande.

Protokollsanteckningar
Åsa Marnell lät anteckna följande för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
”Sveriges kvinnor betalar priset för vårt lands ojämställdhet med sin egen hälsa. Vi måste
klara att förändra mönster och roller som etableras redan i skolåldern. Medan flera mått på
jämställdhet går åt rätt håll ser vi också en motsatt utveckling.
Rapporter vittnar om hur psykiska problem ökar bland unga flickor i höginkomstländer,
däribland Sverige. Folkhälsomyndighetens senaste rapport, som publicerades för knappt tre
veckor sedan, visar att upplevda psykosomatiska besvär ökar bland flickor i tonåren t ex p g
a näthat.
Många unga tjejer upplever en stark press som växer ur begränsande normer och höga krav
på hur flickor ska bete sig och se ut, vilket även kommer till utryck via näthat. De kraven
tar en med sig in i vuxen ålder.
Psykisk ohälsa ska behandlas individuellt men förebyggas strukturellt. Allt sker i ett
sammanhang – samhället har byggts från strukturer som gör att kvinnor slits ut på
arbetsmarknaden, tvingas ta det största ansvaret i hemmet och bedömer sig själva hårdare
än vad män gör.
En viktig uppgift för skolan är att motverka normer som kväver istället för att stärka.
Goda skolresultat bygger på att alla barn får trivas, utvecklas och vara dem de är. Det
kräver ett gediget arbete med jämställdhet och normkritik.
Rektorer och förskolechefer arbetar hårt för att förverkliga skollagens och läroplanens krav
på jämställdhet. Men för att arbetet ska ge tydliga resultat krävs tydliga politiska steg.
En av de prioriterade frågorna i regeringsöverenskommelsen mellan Miljöpartiet och
Socialdemokraterna är att satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för
att motverka och förebygga psykiska ohälsa hos unga.
I linje med det har regeringen beslutat att satsa 200 miljoner kronor årligen på en förstärkt
och utvecklad elevhälsa. Pengar som vi måste se till även kommer Nackas elever tillgodo.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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På regeringens uppdrag har Skolverket tagit fram nationella skolutvecklingsprogram som
sprider goda metoder för att utveckla arbetet med skolans värdegrund, däribland arbetet
med att förebygga näthat. Det leder till mer trygghet och studiero, motverkar
diskriminering och kränkande behandling, och främjar jämställdhet och normkritik.
Det finns ingen enkel väg till jämställdhet. Men i skolan sätts normer och uppfattningar för
livet. Med ett medvetet arbete med barn och unga i och utanför skolan har vi en enorm
möjlighet att förändra både samhälle och skola till det bättre.
När sjukskrivningstalen skjuter i höjden och elevhälsan larmar om en ökad psykisk ohälsa
hos tjejer kan vi politiker inte stå tysta och se på. Det är vårt ansvar att ge skolan de verktyg
den behöver för att öka jämställdheten och bygga trygga miljöer, även på nätet.
Nackalistans motion synliggör ett viktigt ämne och det är bra att vi har diskuterat näthat i
KF i kväll. Men i Nacka kommun pågår redan ett förebyggande arbete kring näthat. Vi ser
att det arbete som Nackas skolor lägger ned tillsammans med regeringens initiativ är en bra
väg att gå!”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr KFKS 2015/685-739

Extra stöd på sommaren till äldre med boendestöd
Motion den 19 oktober 2015 av Lisskulla Zayane (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige noterar att Nacka kommun redan beviljar promenadstöd för äldre vid
behov. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende
Lisskulla Zayane har i motionen till Nacka kommunfullmäktige den 19 oktober 2015
föreslagit att bevilja extra timmar för hemtjänst under sommarmånaderna så att äldre har
möjlighet att komma ut minst en gång i veckan med van personal. Som bakgrund nämns
rapporter från sommaren 2015 om att äldre som bor kvar hemma inte klarar av eller vågar
ta sig ut ensamma. Förslaget i motionen motiveras med att utevistelse skulle öka
livskvaliteteten med bättre hälsa och välbefinnande.
Äldre som ansöker om promenadhjälp beviljas bistånd av kommunen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 90
Protokollsutdrag äldrenämnden den 27 januari 2016 § 7
Sociala kvalitetsenhetens tjänsteskrivelse den 3 januari 2016
Motion

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 90
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att Nacka kommun redan beviljar promenadstöd för äldre vid
behov. Motionen är med detta färdigbehandlad.
Beslut i äldrenämnden den 27 januari 2016 § 7
Äldrenämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att Nacka kommun redan beviljar promenadstöd för äldre vid
behov. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Lisskulla Zayane yrkade, med instämmande av Christina Ståldal, Kaj Nyman och Rolf
Wasteson, bifall till förslagen i motionen.
Monica Brohede Tellström yrkade, med instämmande av David Bergquist, bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Lisskulla Zayanes yrkande beslutade kommunfullmäktige i enlighet med
Monica Brohede Tellströms yrkande.

Protokollsanteckningar
Louise Ollivier lät anteckna för Miljöpartiets fullmäktigegrupp.
”DN har skrivit om den kommande äldreboom som väntas, i Stockholm och i övriga
kommuner.
Nacka har liksom Stockholm många äldre som bor hemma och om prognosen håller så
kommer det bli fler och äldre. Mårten Lagergren, forskningsledare på Äldrecentrum
skriver att de äldre som bor kvar hemma riskerar att bli fångar sina egna hem av på grund
av att de inte törs gå ut ensamma, många har problem med balans och rörlighet. Enligt
artikeln så är de som har anhörigstöd som gynnas mest, de utan anhörigstöd hamnar
utanför. Med den upplysningen kan man undra hur det ser ut för Nackas äldre, har de fått
information om de timmar de kan få promenadstöd, har de fått i formation att de kan söka
och är berättigande till extra promenad timmar. Enligt brukarenkäterna så finns det inget
större behov av att få mer promenadstöd för de äldre i Nacka. Men som det står i
motionssvaret att brukarenkäter visar enbart på en del av verkligheten.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Anmälningar, meddelanden och tillkännagivanden
Socialnämndens och fritidsnämndens redovisning av uppföljningar av förebyggande arbete
och tidiga insatser för unga.
Rapportering enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen och 28 f-g §§ lagen om särskilt stöd till
vissa funktionshindrade av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen och 9 §
lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade – per sista september 2015.
Beslut av Högsta Domstolen i mål nr T 5538-15, att inte bevilja Statoil Fuel & Retail AB
prövningstillstånd för sitt överklagande av hovrättens dom i mål om uppsägning av
tomträttsavtal vid Bergs oljehamn.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Anmälningar från revisorerna
Det fanns inga anmälningar från revisorerna.
Publicerade revisionsskrivelser och rapporter finns på Nacka kommuns hemsida
Revisorernas sida
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr KFKS 2016/175-1

100-klubben för nyanlända invandrare
Motion den 14 mars 2016 av Maria Raner, Khashayar Farmanbar, Kaj Nyman och Helena
Westerling (S)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Dnr KFKS 2016/176-1

Kulturskola med dataspelspelutveckling
Motion den 14 mars 2016 av Mattias Qvarsell, Khashayar Farmanbar, Helena Westerling
och Kaj Nyman (S)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr KFKS 2016/181-1

Musikskola för alla
Motion den 14 mars 2016 av Mattias Qvarsell, Khashayar Farmanbar och Majvie Swärd (S)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr KFKS 2016/180-1

Tågstation i Finntorp
Motion den 14 mars 2016 av Erik Svanfeldt, Majvie Swärd, Kaj Nyman, Helena Westerling
och Khashayar Farmanbar (S)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

58 (69)

14 mars 2016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 74

Dnr KFKS 2016/192-1

Information om giftfria produkter
Motion den 14 mars 2016 av Desha Svenneborg och Sidney Holm (MP)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr KFKS 2016/187-1

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

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr KFKS 2016/188-1

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

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr KFKS 2016/189-1

Kollektivtrafikkörfält på Saltsjöbanan
Motion den 14 mars 2016 av Sidney Holm (MP)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr KFKS 2016/184-1

Fastighetsnära insamling av avfall
Motion den 14 mars 2016 av Åsa Marnell och Per Chrisander (MP)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Dnr KFKS 2016/190-1

Skydd för groddjur
Motion den 14 mars 2016 av Magnus Söderström (MP)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Dnr KFKS 2016/191-1

Kontaktfamilj för nyanlända ensamkommande barn
Motion den 14 mars 2016 av Louise Ollivier (MP)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Dnr KFKS 2016/185-1

Handlingsplan för ökat cyklande
Motion den 14 mars 2016 av Sidney Holm (MP)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr KFKS 2016/193-1

Begränsat antal elever i kommunala skolor
Motion den 14 mars 2016 av Camilla Carlberg, Barbro Sörman och Rolf Wasteson (V)

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr KFKS 2016/194-1

Uppföljning av Earth Hour 2016
Interpellation den 14 mars 2014 av Camilla Carlberg (V)
Camilla Carlberg anhöll om att till kommunstyrelsens ordförande framställa följande
upplästa interpellation.

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr KFKS 2016/

Konsekvenser av Rikshemsaffären
Interpellation den 14 mars 2014 av Christina Ståldal (NL)
Christina Ståldal anhöll om att till kommunstyrelsens ordförande framställa följande
upplästa interpellation.

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr KFKS 2016/195-1

Saltsjöbanans avstängning
Interpellation den 14 mars 2014 av Erik Svanfeldt, Majvie Swärd och Kaj Nyman (S)
Erik Svanfeldt, Majvie Swärd och Kaj Nyman anhöll om att till kommunstyrelsens
ordförande framställa följande upplästa interpellation.

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

