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§ 1

Dnr KFKS 2018/3

Anmälningar
Beslut
Anmälningarna noteras till protokollet.

Övrigt
Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau kallar till ett extra
kommunstyrelsesammanträde på fredag den 19 januari 2018, sammanträdesrummet
Jelgava. Ärendet ”Tilldelningsbeslut i upphandling av utbyggnad av allmänna anläggningar
inom södra centrala Nacka” kommer att behandlas.

Handlingar i ärendet
Anmälningar 2018-01-15

Ärende

Åtgärd/ansvar

Inbjudningar
Medborgardialog kring inkludering och
SKL
integration, kostnadsfri seminariedag den 1
februari 2018
Medborgardialog i komplexa
SKL
samhällsfrågor kring inkludering och
integration den 1 februari 2018
Inbjudan till workshop om behovet av
Regeringskansliet
bostäder för hushåll med en svag ställning
på bostadsmarknaden 8 februari 2018
Övrigt
Protokoll KSSU 2017-12-05 och
KSAU 2017-12-12
-----
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§ 2

Dnr KFKS 2018/2

Delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Handlingar i ärendet
Delegationsbeslut, anmälningar KS 2018-01-15

Ärende

Beslutsfattare

Datum

Förändring av beslutsattestanter
inom Välfärd samhällsservice

Anette Böe,
produktionsdirektör

Förändring av beslutsattestanter
inom Välfärd samhällsservice
Remiss av motioner från KF
2017-12-11

Einar Fransson,
produktionsdirektör
Mats Gerdau,
kommunstyrelsens
ordförande

Från den 1
december till den
31 december 2017
2017-12-12

Protokoll KSSU 2017-12-05 och
KSAU 2017-12-12
-----
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§ 3

Dnr KFKS 2014/825-113

Frågor om Erstaviks fideikommiss och om
stadsmiljöavtal från kommunstyrelsen den 11 december
2017
Erstaviks fideikommiss
Sidney Holm (MP) ville få svar på följande fråga.
Är det något nytt på gång angående fideikommisset? Pågår det några kontakter och
diskussioner där kommunen är inblandad? Är det möjligt för syskonen af Petersens att sälja
mark som ingår i fideikommisset?
Näringslivsdirektören Anders Börjesson informerade om att någon typ av förändring
kommer att ske. Ett möte är inbokat den 23 januari. Därefter återkommer
stadsledningskontoret med information i frågan.

Stadsmiljöavtal
Sidney Holm ville få svar på följande fråga.
Sökte Nacka bidrag som ensam aktör som ej beviljades i förra omgången? Har Nacka
sökt/har för avsikt att söka bidrag i denna omgång?
Trafik- och fastighetsdirektören Dag Björklund informerade om att kommunen påbörjat en
inventering när det gäller vilka typer av åtgärder och vilka belopp det handlar om. Arbete
pågår för att kunna göra en ansökan. Stadsledningskontoret återkommer med information
under våren.
-----
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§ 4

Dnr KFKS 2017/43

Upplåtelse av tomträtt i Saltsjöbaden för byggnation och
drift av nya Näckenbadet
Fastigheten Neglinge 26:2

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun upplåter fastigheten Neglinge 26:2 i
Saltsjöbaden med tomträtt till anbudsvinnaren i upphandlingen avseende byggnation, drift
och ägande av ny simhall i Saltsjöbaden enligt i huvudsak föreslaget tomträttsavtal, bilaga 1
till enhetens för fastighetsförvaltning tjänsteskrivelse.
Detta beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsens tilldelningsbeslut avseende
byggnation, drift och ägande av ny simhall i Saltsjöbaden den 15 januari 2018 vinner laga
kraft.

Ärendet
Nacka kommun har genomfört en upphandling av samarbetspart för byggnation, drift och
ägande av simhall inom fastigheten Neglinge 26:2 i Saltsjöbaden. Utgångspunkten för
upphandlingen har varit kommunstyrelsens beslut den 13 februari 2017 om att genomföra
upphandlingen samt beslut om ramar och förutsättningar för upphandlingen. Fastigheten
föreslås upplåtas med tomträtt till anbudsvinnaren för en första period om 30 år, varpå
efterföljande perioder omfattar 20 år. Syftet med att upplåta fastigheten med tomträtt är för
att kommunen ska kunna säkerställa planerad användning av fastigheten och framtida
markanvändning. Tomträttsavgäld föreslås utgå med 21,2 kronor per kvadratmeter BTA
simhall som uppförs inom fastigheten och har förbestämts utifrån två oberoende
värderingar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från enheten för fastighetsutveckling den 12 december 2017
Förslag tomträttsavtal
Karta

Yrkanden
Christina Ståldal (NL) yrkade, med instämmande av Rolf Wasteson (V), avslag på enhetens
för fastighetsutveckling förslag.
Ordförandes signatur
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Beslutsgång
Med avslag på Christina Ståldals yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med
enhetens för fastighetsutveckling förslag.

Reservationer
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet.
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav följande.
”Vänsterpartiet är för att ett nytt bad som ska ersätta det slitna Näckenbadet byggs. Men vi
är emot att det byggs på samma ställe som det befintliga. Vänsterpartiet har hela tiden varit
för att det bad som ska ersätta det nuvarande Näckenbadet ska placeras i Fisksätra. Det
finns många goda skäl för det: Alla som vet hur bostadsstrukturen ser ut i FisksätraSaltsjöbaden inser att det hade medfört kortare avstånd för fler, ungdomar i Fisksätra har
större behov av ett bad för att lära sig simma. Men också för att det innebär att Fisksätra
skulle fått en attraktion som höjt områdets status.
När så alliansmajoriteten valde att det nya badet ska ligga på samma plats som det befintliga
så medförde det behov av ett provisoriskt ersättningsbad under byggtiden. Lösningen
innebär dessvärre att kommunen kommer att få extra kostnader som en permanent
placering i Fisksätra hade undanröjt, så mycket är alliansmajoritetens uttalanden om bästa
användning av skatteintäkterna värda.
Inte heller det provisoriska badet kommer nu att placeras i Fisksätra trots att det skulle
kunnat innebära att Fisksätra ändå får ett bad, ersättningsbadet skulle kunna permanentas.
Vi kan inte se det på annat sätt än att den moderatledda majoriteten fortsätter att driva på
segregationen och ojämlikheten i Nacka. I det mer välmående Saltsjöbaden bor fler
alliansväljare som man nu väljer att prioritera.”

Protokollsanteckningar
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”Vi vill återigen understryka det bekymmersamma med detta ärende. Den politiska
majoriteten beslutar om en simhall i Saltsjöbaden trots att simkunnigheten i högsta grad
behöver förbättras i Fisksätra. Vi vill påminna om att Socialdemokraterna föreslog en
lösning som skulle ge bad i både Fisksätra och Saltsjöbaden, med en ersättningsbassäng i
Fisksätra som senare kunde permanentas.
Detta är dock inget beslut om placering och det är viktigt att simhall byggs och blir till nytta
för Nackabor. Fler saker i upphandlingen oroar. En jämförelse av entrépriser till simhallar i
Stockholmsområdet visar att entrépriser idag generellt sett är högre i simhallar där
Ordförandes signatur
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kommuner inte beslutar om entrépriser än i de simhallar där avgifter beslutats av
kommunen. Trots det överlåts entrépriset åt entreprenören att ligga i linje med jämförbara
simhallar i Stockholm - men om entreprenören väljer att jämföra sig med Sturebadet och
Centralbadet finns stor risk att Nackas skattebetalare finansierar en simhall de sedan inte
har råd att besöka. Ett sådant förfarande hindrar också Nackabor från att kunna skaffa ett
Nacka-simkort som gäller i kommunens alla badhus.
Den andra delen är det riskabla att samma entreprenör ska bygga och drifta anläggningen.
Detta är något som också revisorerna har påpekat och uppmanat kommunen att vara
försiktiga med att ålägga privata anordnare byggprojekt. Att bete sig marknadsmässig och
ekonomiskt hållbart är knappast något som moderater har gjort sig kända för. Vi har sett
Alliansregeringens slöseri med skattepengar i overksamma åtgärder och dåliga affärer som
Nuon, landstingsmoderaternas ansvarslösa hantering vid bygget av Nya Karolinska som
enligt SvD kommer att kosta som ca 2st Burj Khalifa, och Nackamoderaternas bristande
ordning, reda och kvalitet som bl.a. resulterade i en stadshusombyggnad som fick en
slutnota på nästa 800% av ursprungsbeslutet. Detta beslut riskerar att bli ännu en följetong
i den moderata misskötseln.”
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Miljöpartiet anser att den nya simhallen i Saltsjöbaden borde ha lokaliserats till Fisksätra
istället för till Neglinge. Det hade varit det bästa alternativet utifrån både funktions- och
tillgänglighetsperspektiv. När Näckenbadet byggdes för 45 år sedan var Neglinge ett
centralt beläget område i Saltsjöbaden. För 45 år sedan var det mer bebyggelse i Neglinge
än i Fisksätra men idag är Neglinge ett glesbefolkat villaområde samtidigt som Fisksätra är
Sveriges mest tätbefolkade tätort. Fisksätra har idag 45 år senare, ett klart bättre
kollektivtrafikläge och de flesta Saltsjöbadsbor passerar Fisksätra på sin väg till & från
arbetet eller skolan. Ett av argumenten när beslutet om lokaliseringen togs var att området
kring Saltsjöbadens centrum skulle förtätas och det skulle tillkomma en massa bostäder,
någonting som efter protester från närboende inte längre är aktuellt.
Om vi hade beslutat att lägga simhallen i Fisksätra hade vi sluppit bygga en temporär
extrabassäng som ska rivas när den nya är på plats. Kostnaden för den tillfälliga bassängen
som bara ska vara i drift under två år landar på över 30 miljoner kronor. Om badet hade
hamnat i Fisksätra hade kommunen också kunnat sälja den attraktiva sjötomt på ca 6000
kvm vid Neglingeviken som Näckenbadet ligger på idag.”
Jan-Eric Jansson (KD) lät anteckna följande för Kristdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
Bilaga 1
Christina Ståldal lät anteckna följande.
Bilaga 2
----Ordförandes signatur
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§ 5

Dnr KFKS 2017/779

Fruktkarta i Nacka
Motion den 11 september 2017 av Sidney Holm (MP)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller
intentionerna bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende
I en motion den 11 september 2017 av Sidney Holm (MP) föreslås att kommunen tar fram
en fruktkarta över kommunala fruktträd och bärbuskar i Nacka.
Natur- och trafiknämnden har i sin beredning av motionen visat att det skulle vara mycket
resurskrävande att på sedvanligt vis inventera alla fruktträd och ta fram en karta. Annonser
i lokalpressen och på kommunens hemsida har tidigare informerat nackaborna om att det
är tillåtet att plocka bär och frukt på kommunens mark och så kommer även
fortsättningsvis ske under säsong. Vidare har nämnden identifierat ett webbinitiativ som
ger allmänheten information om var de kan hitta bärbuskar och fruktträd eller hämta
överbliven frukt hos privata tomtägare.
Mot bakgrund av att ovanstående föreslås att fullmäktige anser att motionen är
färdigbehandlad med en notering att det redan pågår ett arbete som uppfyller
intentionerna bakom förslagen i motionen.

Handlingar i ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 december 2017
Natur- och trafiknämnden den 21 november 2017, § 185
Motion

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 200
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller
intentionerna bakom förslagen i motionen. Motionen är med detta färdigbehandlad.
Ordförandes signatur
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Beslut i natur- och trafiknämnden den 21 november 2017, § 185
Natur- och trafiknämnden föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna
bakom förslagen i motionen. Motionen anses därmed besvarad.

Yrkanden
Sidney Holm (MP) yrkade bifall till förslaget i motionen.

Beslutsgång
Med avslag på Sidney Holms yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Vi anser inte att det redan pågår ett arbete som tillräckligt väl uppfyller intentionerna
bakom motionen. Vi instämmer inte i tjänsteskrivelsens bedömning att det skulle bli ett
mycket resurskrävande arbete, inte om man efterhand utökar Naturkartan med allmänna
fruktträd och på så sätt även höjer Naturkartans värde för Nackas medborgare. Rom
byggdes inte på en dag och varje liten bärbuske behöver inte finnas med på Fruktkartan
från dag ett. Det hela kan börja i liten skala, kanske med hjälp av kommunala sommarjobb.
Det behöver inte kosta särskilt mycket men adderar ändå värde till Nackas Naturkarta och
därmed Nackas medborgare. På sikt kan en vidareutveckling av Nackas Naturkarta få olika
spinoff-effekter som är svåra att föreställa sig idag.”
-----
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§ 6

Dnr KFKS 2012/294-214

Detaljplaneprogram för Henriksdal, västra Sicklaön
Antagande

Beslut
Kommunstyrelsen antar detaljplaneprogrammet.
Kommunstyrelsen delegerar till planchefen och exploateringschefen var för sig att starta
kommande stadsbyggnadsprojekt, förutsatt att de överensstämmer med antaget
detaljplaneprogram för Henriksdal.

Ärendet
Detaljplaneprogrammet för Henriksdal ska vara vägledande för områdets framtida
utveckling.
Programmet omfattar 1900 stycken nya bostäder i hela programområdet, varav cirka 1250
stycken på kommunal mark. Bebyggelsen ligger i anslutning till befintliga vägar och är i
huvudsak 5-6 våningar. Vid Danvikscenter och vid Henriksdalstorget föreslås högre
byggnader. Programmet rymmer också ett nytt välfärdskluster med skola, förskola,
fotbollsplan samt ny idrottshall och ny fritidsgård i anslutning till platsen.
Programarbetet påbörjades i oktober 2012 och var ute på samråd våren 2017.
Remissinstanserna tog huvudsakligen upp behovet av ytterligare utredningar i kommande
detaljplaner. Samrådet väckte stort engagemang hos de boende i området och det kom in
nästan 500 yttranden. Huvudsakligen handlade de enskilda yttrandena om bebyggelsen och
mängden exploatering. Det framfördes också ett stort motstånd mot att naturmarken på
berget skulle bebyggas, en oro för hur Kvarnholmsvägen i framtiden ska hantera den ökade
mängden trafik och hur den redan högt belastade busstrafiken ska klara fler resenärer. Efter
samrådet har bebyggelseförslaget ritats om och följer nu befintlig infrastruktur och
påverkar befintlig bebyggelse mindre än i samrådsförslaget.

Handlingar
Planenhetens tjänsteskrivelse den 11 november 2017, rev den 5 januari 2018
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 263
Bilaga 1: Ärendeöversikt
Bilaga 2: Programhandling, rev
Bilaga 3: Samrådsredogörelse för program
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den xx december 2017 §
Ordförandes signatur
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Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 263
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade att handlingarna, till
kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018, uppdateras med konsekvent
användning av idrottshall alternativt bollhall.
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslogkommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen antar detaljplaneprogrammet med tillägget att arbetet med gångbron
sätts igång parallellt med detaljplanearbetet för Henriksdal och att den föreslagna hissen vid
Henriksdal flyttas, om möjligt, till detaljplan ett.
Kommunstyrelsen delegerar till planchefen och exploateringschefen var för sig att starta
kommande stadsbyggnadsprojekt, förutsatt att de överensstämmer med antaget
detaljplaneprogram för Henriksdal.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 6 december 2017 § 269
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte att kommunstyrelsen antar
detaljplaneprogrammet.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte att kommunstyrelsen delegerar till planchefen
och exploateringschefen att starta kommande stadsbyggnadsprojekt förutsatt att de
överensstämmer med antaget detaljplaneprogram för Henriksdal.
Miljö och stadsbyggnadsnämnden ansåg att arbetet med den nya gång- och
cykelförbindelsen bör pågå parallellt med detaljplanearbetet. Hissförbindelsen bör om
möjligt tidigareläggas.

Yrkanden
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Gunilla
Grudevall-Steen (L) och Jan-Eric Jansson (KD), bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag.
I yrkandet första stycket, gällande att anta planprogrammet, instämde Helena Westerling (S)
och Rolf Wasteson (V). Helena Westerling yrkade därutöver, med instämmande av Rolf
Wasteson, avslag på andra stycket gällande att delegera till planchefen och
exploateringschefen var för sig att starta kommande stadsbyggnadsprojekt, förutsatt att de
överensstämmer med antaget detaljplaneprogram för Henriksdal.
Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Helena Westerling (S) och Rolf Wasteson
(V), att detaljplaneringen av område 1A i den sydvästra delen av trolldalen senareläggs och
att kommunen istället börja med detaljplaneringen av område 3B där det planeras för en
hiss mellan Henriksdalsringen och Kvarnholmsvägen.
Christina Ståldal (NL) yrkade om minskad exploateringsgrad till 1000 lägenheter samt följa
förslaget som gruppen ”Bevara trolldalen” tagit fram.
Ordförandes signatur
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen avslog Helena Westerlings, Sidney Holms och Christina Ståldals
yrkanden och beslutade i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar
Helena Westerling lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Det omarbetade förslaget efter samrådet är i många delar väldigt bra, men från
socialdemokraterna ser vi fortfarande en del förbättringar som kan göras i kommande
arbete med respektive detaljplan. Området för skogen Trolldalen har till största del lämnats
orört
men vi vill se ett ännu något större område orört. Bebyggelsen längs Henriksdalsbacken
skulle kunna bestå av lamellhus som i tidigare förslag för att ytterligare bibehålla så stor del
som möjligt av grönområdet istället för de nu planerade U-husen. Vi anser inte att området
bör ha en så hög exploateringsgrad utan det fåtal färre lägenheter som detta skulle innebära
är
försvarbart med tanke på den kvalité det ger för boende i området att ett värdefullt
grönområde bevaras. Volymen på byggnaderna vid Danvikscenter är ytterligare något som
bör beaktas så att dessa inte ger ett alltför dominant intryck vid porten mot
Henriksdalsområdet.
Naturligtvis är trafik- och kommunikationsfrågorna enormt viktiga att lösa för området
med
tanke på den redan i dag ansträngda trafiksituationen. Detta är något som nogsamt måste
lösas i takt med utbyggnaden. En viktig del för att lösa en del av trafikproblemen är att
Östlig
förbindelse blir verklighet. Därutöver behöver kollektivtrafiken byggas ut ytterligare med
såväl bussar som båtar.
Något som vi i detta planprogram är mycket glada över är den gång- och cykelbro som blir
en förbindelselänk mellan Västra Sicklaön och övriga Sicklaön. Vi hade gärna sett att man
även tagit med vårt förslag om en överdäckning av Värmdöleden nedanför
Henriksdalsberget. Det skulle inte bara innebära att det blir en bättre sammanlänkning av
Västra Sicklaön med övriga Nacka, det skulle också ge möjlighet att bygga fler bostäder
längs Svindersviken samt minska bullret avsevärt.”
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande.
”Liberalerna framhöll redan inför samrådsbeslutet, att Trolldalen skulle sparas så långt det
går och att ny bebyggelse i första hand skulle läggas utmed existerande vägar. Det
programförslag som nu ligger för tillstyrkan och antagande tillmötesgår inkomna
synpunkter i betydligt större utsträckning än tidigare förslag.
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Vi vill särskilt framhålla några viktiga frågor. I samband med att byggarbete genomförs, för
att skapa de hus som ska gränsa till Trolldalen, är det viktigt att avverka så lite skog som
möjligt för det platsbehov som eventuellt krävs för byggkranar och uppläggningsytor. När
detaljplanerna utarbetas bör utformningen och placeringen av husen särskilt
uppmärksammas, så att skogen därmed så långt som möjligt kan bevaras. Detta gäller
främst för kvarteren vid Kvarnholmsvägen och Henriksdalsbacken. Boende på
Henriksdalsbacken 1-7 pekar på att de hus som planeras på andra sidan gatan medför att
deras fria utsikt totalt försvinner. Det bör så långt det är möjligt tas hänsyn till detta vid
detaljplaneläggningen.
Ett genomgående drag för Nackas bebyggelse både på Henriksdalsberget och på
Finnbodaberget (seniorbostäderna) är dålig eller knappt existerande tillgänglighet till
relevanta kommunikationer.
Möjligheten att från Henriksdalsberget ta sig ner till Värmdöleden eller till Saltsjöbanan för
vidare färd mot Stockholm har aldrig varit tillfredsställande. För att förbättra detta så
snabbt som möjligt redan för nuvarande henriksdalsbor anser Liberalerna att den med
glädje emotsedda hissen ska byggas tidigare, helst i den första etappen.
Vi noterar också att vår idé med en gångbro mot Sickla numera beskrivs som nödvändig,
med de fördelar som denna bro kommer att innebära.
En annan angelägen fråga är att bussarna redan idag tidigt blir fullsatta och att dagens små
bussar endast rymmer tre barnvagnar. Större bussar eller mycket tätare trafik behövs. Man
bör också pröva en enkelriktning av Henriksdalsringen för att underlätta busstrafik på
denna gata.
Slutligen bör en detaljplan göras i samarbete med HSB, som är markägare både på
Finnbodaberget och till den angränsande marken inom Henriksdalsprogrammet, för att få
till stånd en nödvändig hissförbindelse för de på Finnboda i det närmaste instängda
seniorerna.”
Mats Gerdau (M) lät anteckna följande för Moderaternas kommunstyrelsegrupp.
”Vi tycker att det omarbetade programmet för Henriksdal på ett klokt sätt mött de
synpunkter som fanns på det förra programmet. Bland annat är större delen av
skogsområdet (Trolldalen) bevarat och husen längs Kvarnholmsvägen är lägre. Det vore
bra om man i det vidare arbetet kan ta bort eller begränsa strandskyddet mot Svindersviken
och åstadkomma bättre förbindelser med Sicklaområdet. Gång- och cykelbron är angelägen
att få till stånd, och även idéer om att överdäcka en del av Värmdöleden mellan Henriksdal
och Värmdövägen/Klintens färgfabrik bör prövas.”
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Hans Peters (C) lät anteckna följande för Centerpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Detaljplaneprogrammet har omarbetats kraftigt sedan samrådet. Många inkomna
synpunkter har varit kritiska på flera punkter. Inte minst har det gällt bebyggelse i skogen,
den s.k. Trolldalen och utmed slänterna nedanför Henriksdalsringen. En stor del av skogen
sparas nu och även en stor del av slänten. Det är dock intressant att notera att i 38% av
inlagorna till samrådet så uttrycker man oro över höga hus.”
Christina Ståldal lät anteckna följande.
”Nackalistans yrkande gällde en minskning av antalet bostäder i området till 1.000
lägenheter. Det medför bättre förutsättningar till att klara kommande trafiksituation, bidrar
till ett ökat naturområde i Trolldalen och mer trevliga och ljusa lägenheter än de som nu
planeras. Vi ser med oro på kommande trafiksituation i Nacka vad gäller tillfarten mot
Stockholm. Likaså mot utvecklingen av bostadssituationen som knappast bidrar till att
hjälpa dem som har det svårast att ta sig in på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen.”
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Miljöpartiet föreslog för snart två år sedan att kommunen borde pröva strandskyddet i
Svindersviken så att planerad bebyggelse i Trolldalsskogen på Henriksdalsberget kunde
flyttas ned dit. Vi föreslog också att bygga bostäder längs Kvarnholmsvägen istället för
högre upp i skogen på berget. På så vis kunde vi bygga samma volymer och ta hänsyn till
både naturen och boende i området. Alliansen sa då tvärt nej till båda våra förslag, -de var
ogenomförbara. I det nya planförslaget har det omöjliga helt plötsligt blivit möjligt och
man flyttar ner bebyggelse från berget till Kvarnholmsvägen.
Förslaget om att bygga längs vattnet istället för uppe på berget hävdade man var totalt
omöjligt och Alliansen kallade oss för populister, de påstod att vi medvetet missledde
allmänheten till att hoppas på någonting som var omöjligt att genomföra. Nu kanske det
omöjliga blivet möjligt, kommunen ska i alla fall pröva om det går att upphäva
strandskyddet längs vattnet nedanför Henkan. Miljöpartiet vill därför att detaljplaneringen
av området 1A som planeras i den sydvästra delen av Trolldalen ska vänta tills vi får besked
om ett upphävande av strandskyddet är möjligt. Istället vill vi starta detaljplaneringen i
område 3B som ansluter till Saltsjöbanan, där det planeras för en hiss från
Henriksdalsringen till Kvarnholmsvägen med anslutning till Henriksdals station.”
-----
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§ 7

Dnr KFKS 2018/13

Förlängning av avsiktsförklaring med Saltsjö-Duvnäs
Tennisklubb med flera
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå föreslagen ändring av avsiktsförklaring med
NackaMark Exploatering KB och Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb (ideell förening)
gällande fortsatt förhandling avseende direktanvisning för bostadsbyggnation och
markförvärv alternativt markupplåtelse inom fastigheten Sicklaön 41:2.

Ärendet
Ett förslag till en med Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb (SDTK) och NackaMark Exploatering
KB (Bolaget) gemensam ändring av avsiktsförklaring har tagits fram. Ändringen utgörs av
en ytterligare förlängning av avsiktsförklaringens giltighetstid med ett år till och med den 31
december 2018. I övrigt har inga förändringar skett i avsiktsförklaringen.
Avsiktsförklaringen handlar om intentionerna inför fortsatt arbete för att dels få till stånd
ändamålsenliga anläggningar för SDTK, dels att Bolaget ska erhålla direktanvisningar för
bostadsbyggnation inom Nacka stad. Parterna kommer i senare skede att behöva teckna
flera juridiskt bindande avtal mellan sig för att intentionerna ska uppfyllas. Samtliga
överlåtelser och upplåtelser ska enligt föreslagen avsiktsförklaring ske till marknadsvärde.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 266
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 21 november 2017
Ändring av avsiktsförklaring

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 266
1. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade att ingå föreslagen ändring av
avsiktsförklaring med NackaMark Exploatering KB och Saltsjö-Duvnäs
Tennisklubb (ideell förening) gällande fortsatt förhandling avseende direktanvisning
för bostadsbyggnation och markförvärv alternativt markupplåtelse inom fastigheten
Sicklaön 41:2.
2. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott hemställde kommunstyrelsen att
godkänna beslutet i punkt 1.
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Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag.
-----
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§ 8

Dnr KFKS 2017/563

Revisionsrapport nr 4/2017 – granskning av
exploateringsprocessen
Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till kommunfullmäktiges revisorer över
revisionsrapporten nr 4’/2017 ”Granskning av exploateringsprocessen”, daterad 11
oktober 2017.
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att se över rutinerna för hur
riskanalyserna ska redovisas och biläggas beslutsunderlag, för att i möjligaste mån
säkerställa att en riskanalys kommer kommunens beslutande organ till del. Behovet av
ytterligare rutiner eller förbättrade arbetssätt i denna del ska vävas in i det arbete som redan
påbörjats inom exploateringsverksamheten.
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att säkerställa att en dokumenterad
rutin för en effektiv hantering av kommunfullmäktiges revisorers rekommendationer finns
och följs upp.

Ärendet
Kommunfullmäktiges revisorer har genom att titta på tre stadsbyggnadsprojekt granskat
kommunens exploateringsprocess. Inom ramen för revisionen följdes även upp hur
rekommendationer som lämnades 2014 hanterats av kommunen. Mot bakgrund av
genomförd granskning lämnar revisorerna tre rekommendationer om 1)
metodutvecklingsarbete för att säkerställa att beslut om exploateringsprojekt underbyggs
med tillräckliga riskanalyser, 2) att erforderlig kvalitetssäkring av underlag sker och 3) att
rekommendationer som lämnas revisorerna hanteras inom rimlig tid. Kommunstyrelsen
rekommenderas att iaktta försiktighet med att ålägga byggherrar/fastighetsägare att bygga
ut allmänna anläggningar till dess att upphandlingsrättsliga aspekter har utretts.
Kommunstyrelsen behandlar samtliga lämnade rekommendationer i yttrandet.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 265
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 november 2017
Förslag till yttrande
Revisionsskrivelse
Revisionsrapport
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Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 265
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till kommunfullmäktiges revisorer över
revisionsrapporten nr 4’/2017 ”Granskning av exploateringsprocessen”, daterad 11
oktober 2017.
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att se över rutinerna för hur
riskanalyserna ska redovisas och biläggas beslutsunderlag, för att i möjligaste mån
säkerställa att en riskanalys kommer kommunens beslutande organ till del. Behovet av
ytterligare rutiner eller förbättrade arbetssätt i denna del ska vävas in i det arbete som redan
påbörjats inom exploateringsverksamheten.
Kommunstyrelsen uppdrar till stadsledningskontoret att säkerställa att en dokumenterad
rutin för en effektiv hantering av kommunfullmäktiges revisorers rekommendationer finns
och följs upp.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar
Viktor Ellström (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Vi noterar att majoriteten ignorerar revisionens varningar i med fortskridande av
upphandlingen av simhallen.”
Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”Vi har tidigare pekat på den volatilitet som upplevs omge en del exploateringsärenden
gällande deras intäktsbidrag eller kostnad. Den riskanalys som revisionen pekar på kan
bidra till mer och bättre exploateringsförslag. Det är glädjande att detta görs hos
tjänstemännen, även om vi förstår argumentationen att inte det inte alltid är fördelaktigt att
denna analys blir offentlig, vore det önskvärt att åtminstone kommunstyrelsen eller någon
av dess utskott kunde få denna information inför beslut.”
-----
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§ 9

Dnr KFKS 2017/924

Statistik på upphandlingsområdet
Yttrande till finansdepartementet, Fi2017/03926/OU

Beslut
Kommunstyrelsen antar det föreslagna yttrandet till finansdepartementet över
promemorian ”Statistik på upphandlingsområdet”, Fi2017/03926/OU.

Ärende
Promemorians förslag innebär bland annat att statistik om offentlig upphandling ska samlas
in i en central databas med syftet att öka kunskapen om den offentliga upphandlingen.
Förslaget syftar vidare till att förbättra möjligheterna till en strategisk styrning, uppföljning
och värdering av upphandlingsområdet. Det övergripande syftet med datainsamlingen är att
kartlägga och säkerställa att bättre offentliga affärer genomförs, vilket är helt i linje med
Nacka kommuns mål om maximalt värde för skattepengarna.
I yttrandet är Nacka kommun i grunden positiv till förslaget. Insamlingen av data kan bidra
till en bättre kunskap om Sveriges offentliga affärer. Nacka kommun tydliggör att det är
viktigt att samla in såväl annonserade- som faktiska affärsvolymer i en så kallad
spendanalys, eftersom det är viktigt att mäta alla genomförda affärer. Analyser av data kan
ligga till grund för en strategisk styrning men även för att ta fram stöd och verktyg hos
organisationer så som Upphandlingsmyndigheten och SKL.
Nacka kommun anför att kommunen som upphandlande myndighet ser värdet av denna
datainsamling som begränsad, varför administrationen för insamlingen inte får bli allt för
betungande för kommunen.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 194
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2017
Förslag till yttrande
Remitterad PM finns här: https://data.riksdagen.se/fil/AFDD2ED6-E376-4B06-8585F77C2E8F815F

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 194
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen antar det föreslagna yttrandet till finansdepartementet över
promemorian ”Statistik på upphandlingsområdet”, Fi2017/03926/OU.

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr KFKS 2017/1091

Avslutat samarbete inom Edge Cities Network
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samarbetet inom Edge Cities Network avslutas.

Ärende
Nacka kommun har i över tjugo års tid varit medlem i nätverket Edge Cities, ett nätverk
som de senaste två åren inte varit särskilt aktivt. Därför har medlemmarna kommit fram till
att nätverket bör upplösas och att de kvarstående medlen jämnt fördelas mellan återstående
medlemmar. Syftet med nätverket har varit att genom erfarenhetsutbyte, utveckling av
modeller och goda exempel bidra till att stödja ekonomisk tillväxt och utveckling hos
medlemstäderna som alla varit förstäder/kommuner till huvudstäder.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 195Förnyelseenhetens
tjänsteskrivelse den 24 november 2017

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 195
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att samarbetet inom Edge Cities Network avslutas.

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr KFKS 2017/1078

Nackas medlemskap i nätverket Eurocities
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen noterar utvärderingen av Nackas erfarenheter av medlemskapet i
Eurocities.

Ärende
I en globaliserad värld sammanlänkas den lokala och den globala utvecklingen alltmer. Det
blir alltså viktigare att som kommun förstå omvärlden för att kunna fortsätta att utvecklas.
Nacka kommun valde 2014 Eurocities som det primära nätverket för omvärldspaningar
och erfarenhetsutbyte med andra aktörer på den internationella arenan. Sammantaget har
Eurocities motsvarat förväntningarna att vara den plattform där Nacka har möjlighet att
möta och ta del av utvecklingen i andra europeiska storstadsområden och fungerat som en
väl fungerande arena för kunskaps -och erfarenhetsutbyte.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 196
Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 22 november 2017
Nackas Internationella Policy
Erfarenheter av Nackas medlemskap i det europeiska nätverket Eurocities
Slutrapport för projektet Edge-of-Center Transformation
Reserapport från Environment Forum i Essen oktober 2017
Reserapport från EDF i Wien oktober 2017

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 196
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen noterar utvärderingen av Nackas erfarenheter av medlemskapet i
Eurocities.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”Bra att vi är aktiva i samverkans sammanhang, men samtidigt oerhört märkligt att
moderaterna väljer att lämna Nacka utanför Mälardalsrådssamarbetet som bidrar till bättre
arbetsmaknadsregion, medan detta prioriteras före.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr KFKS 2017/2016

Revidering av indikatorer i miljöprogrammet
Beslut
Kommunstyrelsen antar miljömålskommitténs föreslagna revideringar av
miljöprogrammets indikatorer.

Ärendet
Nacka kommunfullmäktige antog i juni 2014 sex lokala miljömål och i mars 2016 ett
miljöprogram med 34 indikatorer för att säkerställa att dessa lokala miljömål uppnås.
Miljömålskommittén har föreslagit uppdateringar av indikatorer bl.a. för att de ska vara
nationellt jämförbara eller en ökad ambitionsnivå då de tidigare satta målen redan uppnåtts.
Kommunfullmäktige har bemyndigat kommunstyrelsen att utifrån genomförda
uppföljningar revidera indikatorerna i miljöprogrammet. (Kommunfullmäktige 14 mars
2016, KFKS 2015/864-439).
Förutom reviderade indikatorer beslutas även om en ny indikator: 1.7 Klimatpåverkan från
kommunens livsmedelsinköp (kg CO2-ekvivalenter/ kg mat).
Efter beslutet revideras hela Miljömålsprogrammet utifrån direktivet att se över Nacka
kommuns styrdokument. Beslut fattas då av kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 november 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 193
Miljömålskommittén den 20 november 2017 § 2
Revidering indikatorer miljöprogram, bilaga
Miljoprogram-2016-2030

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 193
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen antar miljömålskommitténs föreslagna revideringar av
miljöprogrammets indikatorer med tillägget att indikatorn 3.2, Skolor förskolor, lekplatser
och idrottsanläggningar som är inventerade och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen,
ska ändras till 20% år 2020, 60% år 2025 och 100% år 2030.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljömålskommittén den 20 november 2017 § 2
Miljömålskommittén föreslog kommunstyrelsen anta följande beslut.
Revideringar av miljöprogrammet och de uppdaterade indikatorerna. Miljömålskommittén
beslutade att delmål 2.6 ändras till 0,8 påstigningar per invånare till 2030.

Yrkanden
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL), bifall till
arbetsutskottets förslag.
I yrkandet instämde Khashayar Farmanbar (S) och Rolf Wasteson (V).
Khashayar Farmanbar yrkade därutöver, med instämmande av Rolf Wasteson, att delmål
5.1 ändras till 100% till år 2020.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen avslog Khashayar Farmanbars ändringsyrkande och beslutade i enlighet
med Hans Peters yrkande, att bifalla arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”4.6 Andel båtar som inte använder giftiga båtbottenfärger
Enligt en mycket osäker siffra från en enkät som Nacka Förenade Båtklubbar skickat ut till
sina medlemmar (båtklubbar) har 38 procent av båtarna färg som är giftfri. Således skulle
cirka 62 procent av båtarna ha giftig bottenfärg. Detta måste ses som djupt
otillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de kampanjer som förts mot giftiga
båtbottenfärger. Det är varken arbetsamt eller ekonomiskt betungande för den enskilde att
använde en giftfri bottenfärg. Kommunen måste agera för att synnerligen kraftigt få ner
siffran. Ingen målnivå föreslås i revideringen.
5.6 Andel av befolkningen som bor i bostäder med god ljudmiljö inomhus
"Målnivån" föreslås sättas till 95% år 2030(!).
Det är närmast omänskligt att förutsätta att 5 procent av Nackas invånare ska bo i en
bostad som inte är ljudisolerad. Mycket kan man skydda sig ifrån, men inte det utifrån
kommande oljudet i den egna bostaden. Till saken hör att det finns förslag i texten på hur
man kan avhjälpa problemen med för hög ljudnivå: "fönsteråtgärder", tyst asfalt eller
bullerskärmar.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning allmänt.
Vi anser att de eftersträvade målen skulle gynnas av att de åtföljdes av förslag till åtgärder,
för att nå dessa mål.
Varje nämnd är insatt i sina specialområden. En stöttning ifrån dem som huvudsakligen
sysslar med miljö- och klimatfrågor borde tjäna just miljön och klimatet. ”
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Det finns många utmaningar i världen idag men klimatförändringarna är mänsklighetens
största utmaning någonsin. När FN:s klimatpanel presenterade sin senaste
forskningsrapport hade den ett omvälvande budskap. För första gången sattes ett tak för
hur mycket utsläpp av växthusgaser atmosfären tål om jordens uppvärmning ska begränsas
till två grader. Taket är 1000 miljarder ton fram till år 2100 med startår 2012. Forskarna
kallar detta ”jordens koldioxidbudget”. Eftersom mänskligheten släpper ut drygt 50
miljarder ton årligen sedan 2012 är det relativt enkelt att räkna ut att taket är nått inom 15
år, om ingenting drastiskt görs. I december 2015 träffades världens länder i Paris och
enades om ett nytt klimatavtal. Enligt det nya avtalet ska alla länder arbeta för att den
globala temperaturökningen stannar vid 1,5 grader.
I indikatorn 1.1 Utsläpp av växthusgaser per person (ton/person), ingår bara de territoriella
utsläppen, de totala är i själva verket många gånger högre. För att på riktigt bidra till att lösa
klimatutmaningen krävs det att kommunen tar på sig ledartröjan och får med sig hela
kommunen i omställningsarbetet. Det som krävs är en livsstilsförändring och det är aldrig
enkelt. Miljöpartiet vill därför att kommunen aktivt ska underlätta för invånarna att göra
klimatsmarta val. Ofta krävs bara en knuff i rätt riktning men det kommer även behövas
både piskor och morötter.
Tyvärr saknas det idag både en strategi för klimatanpassning och ordentlig styrning &
samordning av hela kommunens miljöarbete. Därför vill vi i Miljöpartiet att det anställs en
kompetent miljömålsdirektör som på heltid kan arbeta med att styra upp och samordna
miljömålsarbetet i kommunen. En miljömålsdirektör som kan synliggöra miljömålens
nyttor och driva på den politiska och kommunala verksamheten med tydliga styrmedel för
verkliga resultat. Klimatet är vår tids ödesfråga och ingenting man löser som idag, med en
deltidstjänst. Om inte kommunen föregår med gott exempel, blir det svårt att få med
medborgarna på tåget.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr KFKS 2017/1023

Medarbetarundersökningens resultat 2012-2017
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Ärende
Nacka kommuns medarbetarundersökning ingår som en viktig del i det systematiska
arbetsmiljöarbetet och för att driva på utvecklingen av kommunstyrelsens fokusområde
för personalprocessen Attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, friska och stolta
medarbetare. Resultatet visar att Nacka är en attraktiv arbetsgivare med hållbart medarbetarengagemang. Hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts i de tre dimensionerna
motivation, ledarskap och styrning enligt SKLs rekommendation uppgår i år till 81.
Snittvärdet för den senaste kommunjämförelsen i SKL-databasen Kolada ligger på
79. Nacka kommun ligger även högre än andra kommuner i undersökningsföretaget
Zonderas databas för flertalet av de jämförbara frågorna i undersökningen. Medarbetarindex, som är ett sammanvägt värde av alla frågorna i undersökningen och speglar
arbetstillfredsställelse, ligger på fortsatt hög nivå men uppvisar en minskning jämfört med
fjolåret. Övervägande del av de frågor som följs i medarbetarundersökningen har utvecklats
i positiv riktning sedan 2012-2013.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 198
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2017
Zonderas analys av medarbetarundersökningens resultat 2017
Resultatdiagram medarbetarundersökning 2012-2017

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 198
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Emelie Friberg (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Vi vill understryka vikten av att alla kommunensanställda ska arbeta i en miljö fri från
diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Att 154 personer uppger
att hen har blivit kränkt på sin arbetsplats är oerhört allvarligt likaså att 90 personer anger
att hen har blivit diskriminerade eller att 19 personer har blivit sexuellt trakasserade.
Kommunen bör alltid sträva efter en nolltolerans avseende diskriminering, kränkande
särbehandling och sexuella trakasserier och därför är det allvarligt att siffrorna inte har
ändrats från föregående år. Att kommunstyrelsen som är ytterst ansvarig inte reagerar
kraftigare är mycket förvånande. För oss socialdemokrater gäller bara nolltolerans avseende
diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
Vidare reagerar socialdemokraterna på att endast 54 % uppger att kommunen har effektiva
IT-verktyg. Det här bör kommunen undersöka närmare då effektiva IT-verktyg är en
förutsättning för att kommunen ska hantera medborgarnas skattepengar.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr KFKS 2017/1075

Ramar och förutsättningar för upphandling av tillfälliga
lokallösningar genom ett dynamiskt inköpssystem
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska införa ett dynamiskt inköpssystem för att
tillgodose kommunens behov av tillfälliga lokallösningar i enlighet med enheten för bygg
och anläggning och inköpsenhetens tjänsteskrivelse.

Ärendet
För att säkerställa de löpande behov av skolpaviljonger och bostadsmoduler beslutas att
Nacka kommun ska införa ett dynamiskt inköpssystem inom behovsområdet. Ett
dynamiskt inköpssystem är en helt elektronisk process som innebär att leverantörer
löpande kan ansöka om att få vara med i en leverantörsbank, under förutsättning att de
uppnår kvalificeringskraven. För varje enskilt projekt sker sedan en förnyad
konkurrensutsättning inom det dynamiska inköpssystemet med projektspecifika
kravställningar. Tilldelning av en förnyad konkurrensutsättning sker i enlighet med
kommunens gällande delegationsordning.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 268
Tjänsteskrivelse från enheten för bygg och anläggning och inköpsenhetens den 22
november 2017

Ärendets tidigare behandling
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 268
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska införa ett dynamiskt inköpssystem för att
tillgodose kommunens behov av tillfälliga lokallösningar i enlighet med enheten för bygg
och anläggning och inköpsenhetens tjänsteskrivelse.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsutvecklingsutskottets förslag.
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr KFKS 2017/1067

Ramar och förutsättningar för upphandling av
rekryteringstjänster
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska införa ett dynamiskt inköpssystem för att
tillgodose kommunens behov av rekryteringstjänster i enlighet med förslagen i
tjänsteskrivelsen daterad den 28 november 2017.

Ärende
Kommunen har för närvarande inga egna avtal för rekryteringstjänster. Kommunen har
möjlighet att avropa rekryteringstjänster genom SKL Kommentus, men dessa avtal har inte
fungerat tillfredsställande. Då kommunen har behov av rekryteringstjänster för vissa
rekryteringar behöver en upphandling genomföras. I upphandlingen ska krav ställas på
kompetens i form av utbildning, tidigare relevant erfarenhet och stabil ekonomi. Ingen
utvärdering sker under själva grundupphandlingen då utvärdering i ett dynamiskt
inköpssystem görs vid respektive upphandling. Utvärdering i dessa upphandlingar ska
kunna ske antingen utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet eller pris.
Längden på det dynamiska inköpssystemet ska vara sex år och start planeras till 1 februari
2018. Beräknat sammanlagt värde för det dynamiska inköpssystemet är cirka 3 miljoner
kronor årligen, vilket ger en totalkostnad på cirka 18 miljoner kronor. Denna siffra baseras
på attesterade belopp under hela 2016 samt 2017 t.o.m. 2017-10-27.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 199
Personalenhetens och inköpsenhetens tjänsteskrivelse den 28 november 2017

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 199
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslogkommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska införa ett dynamiskt inköpssystem för att
tillgodose kommunens behov av rekryteringstjänster i enlighet med förslagen i
tjänsteskrivelsen daterad den 28 november 2017.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

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

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr KFKS 2017/1148

Uppdrag till arbets- och företagsnämnden om
handlingsplan och månadsvis ekonomisk uppföljning
Ordförandeinitiativ den 12 december 2017 av Mats Gerdau (M)

Beslut
Kommunstyrelsen fattar följande beslut, utifrån sin roll att leda och samordna kommunens
verksamhet och att utöva uppsikt över nämnderna.
1. Arbets- och företagsnämnden ska snarast upprätta en åtgärdsplan för att komma till
rätta med att kostnaderna för ensamkommande ungdomar, ekonomiskt bistånd och
bostäder för nyanlända stiger på ett sätt som inte framkommit under höstens
budgetprocess.
2. Arbets- och företagsnämnden ska göra månadsvisa ekonomiska uppföljningar, som
ska anmälas till kommunstyrelsen.
3. Det ska göras en extern granskning av arbets- och företagsnämndens ekonomi,
främst vad gäller de verksamheter som nu går med underskott.

Ärendet
Arbets- och företagsnämnden har aviserat svårigheter att klara sin budget 2018. Det är
främst kostnader för ensamkommande ungdomar, ekonomiskt bistånd och bostäder för
nyanlända som stiger på ett sätt som inte framkommit under höstens budgetprocess.
Kostnadsutvecklingen inger stor oro och fordrar skyndsamma åtgärder. Kommunstyrelsen
ger, utifrån sin roll att leda och samordna kommunens verksamhet och att utöva uppsikt
över nämnderna, arbets- och företagsnämnden i uppdrag att snarast återkomma med en
åtgärdsplan och att göra månadsvisa ekonomiska uppföljningar som ska anmälas till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar också att göra en extern granskning av
arbets- och företagsnämndens ekonomi, främst vad gäller de verksamheter som nu går med
underskott.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 202
Ordförandeinitiativ den 11 december 2017

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017 § 202
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att, utifrån sin roll att leda och
samordna kommunens verksamhet och att utöva uppsikt över nämnderna, fatta följande
beslut.
1. Arbets- och företagsnämnden ska snarast upprätta en åtgärdsplan för att komma till
rätta med att kostnaderna för ensamkommande ungdomar, ekonomiskt bistånd och
bostäder för nyanlända stiger på ett sätt som inte framkommit under höstens
budgetprocess.
2. Arbets- och företagsnämnden ska göra månadsvisa ekonomiska uppföljningar, som
ska anmälas till kommunstyrelsen.
3. Det ska göras en extern granskning av arbets- och företagsnämndens ekonomi,
främst vad gäller de verksamheter som nu går med underskott.

Yrkanden
Khashayar Farmanbar (S) yrkade avslag på punkten 3 i arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Protokollsanteckningar
Jan-Eric Jansson (KD) lät anteckna följande för Kristdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”Kristdemokraterna motsätter sig inte en utökad uppföljning av AFN:s ekonomi. Men
finner den av följande skäl onödig då utmaningarna varit kända av både arbets- och
företagsnämnden, AFN, och kommunstyrelsen, KS:
• Hur många ensamkommande barn som kommer till Sverige går inte att förutse, Nacka
har haft i uppgift att ta emot en procentandel av dessa. Nackas tjänstemän har, enligt det
uppdrag man fått från KS, lyckats minska kommunens kostnad per barn. Ändå har
kostnaden totalt ökat, vilket har berott på att fler barn kommit än vad kommunfullmäktige
budgeterat för. AFN har löpande från tjänstemännen fått rapport om det osäkra läget. När
det efter sommaren blev uppenbart att budgeten inte kunde hållas, så rapporterades det vid
AFN:s första möte, och därmed vidare till KS.
• Att täcka behovet av bostäder för nyanlända är KS ansvar. Men betalningsansvaret ligger
på AFN. AFN redovisar till KS den kostnadsnivå som AFN:s budget klarar, vilket enligt
kommunens beslutade budget ska vara i paritet med ersättningen från staten. De
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

40 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

bostadskostnader som KS debiterat AFN, har dock hela tiden legat på en högre nivå.
Skillnaden mellan vad KS debiterar och vad staten ersätter, hamnar som underskott i
försörjningsstödet i AFN:s budget.
• Försörjningsstödet för de nyanlända har ökat under året. Detta har tjänstemännen
löpande rapporterat till AFN. Denna kostnad styrs av socialtjänstlagen och kan inte
påverkas av kommunen. Alla, inklusive de nyanlända, har rätt till komplettering för att
uppnå skälig lagstadgad levnadsnivå.
Arbetsförmedlingen i Nacka försummar sin uppgift att skriva etableringsplan för de
nyanlända, det förorsakar Nacka stora kostnader, det så kallade glappet. I Stockholms
kommun är glappet näst intill obefintligt. För Nacka har denna kostnad blivit många
miljoner.
• Det har inte kommit fram något som föranleder misstankar om att något oegentligt har
skett.”
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”Människor som kommer hit ska börja lära sig svenska språket från dag ett och ta till sig
den svenska modellen om att den som kan arbeta ska arbeta och kunna leva av sitt arbete.
Det skapar framgång. Mycket har gjorts men vi måste naturligtvis bli ännu bättre. I Nacka
har de borgerliga betalat extra för att privata ”jobb- och utbildningsexperter” ska göra det
jobb som arbetsförmedlingen redan gör. Dessa experter har varit bättre än
arbetsförmedlingen på att få människor som har lätt att få jobb i arbete, men mycket sämre
än arbetsförmedlingen för de som har svårt att få jobb. Därför ökar kostnaderna i Nacka
för ekonomiskt bistånd medan den halverats i vår grannkommun Stockholm.”
Mats Gerdau (M) lät anteckna följande för Moderaternas kommunstyrelsegrupp.
”Alla nämnder måste ha ordning i sin ekonomi. När vi moderater ser oväntade underskott
som uppdagas sent under året är det självklart att vi tar initiativ för att gå till botten med
det. Vi ser det som mycket anmärkningsvärt att socialdemokraterna, som enda parti, inte
vill ha någon extern granskning. Uppenbarligen har de en annan syn på budgethållning och
kommunstyrelsens roll att ha uppsikt över nämnderna och ta ansvar för den samlade
ekonomin i kommunen. Ytterligare ett exempel på ekonomiskt lättsinne.”
-----
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§ 17

Dnr KFKS 2017/42

Politikerinitiativ – Ökad trygghet för ungdomar
Politikerinitiativ den 15 januari 2018 av Mats Gerdau (M)

Beslut
Politikerinitiativet överlämnas till stadsledningskontoret för utredning och förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
Politikerinitiativ den 15 januari 2018

Protokollsanteckning
Viktor Ellström (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”Ordförande i kommunstyrelsen, Mats Gerdau (M), har skickat in ett politiskt initiativ, där
han indirekt beskyller den socialdemokratiska regeringen för rånet i av nioåringen i den
gångna veckan. Det är ett grovt tilltag att politisera en sådan allvarlig händelse i ett barns
liv.
Det är sant att polisens närvaro har minskat i Nacka, men det är för att polisen nu lägger
resurserna på att motverka de kriminella gängens framfart och skjutningar i StorStockholm. Det är av yttersta vikt för hela landet, inklusive Nacka, att organiserad
brottslighet aldrig kan slå sig till ro.
Polisen står stärkt att möta samhällsutmaningar med en satsning om 10 000 nya poliser till
2024 och två nya polishögskolor, den socialdemokratiska regeringen satsar 2,1 miljarder i år
på polisen och det är mer än dubbelt så mycket som polisen efterfrågat.
Vidare anser Mats att det behövs bättre belysning i området och där är vi helt överens,
däremot undviker Mats att nämna att den belysningsstrategi som NTN efterfrågat, men
Moderaterna varit mot och som vi föreslagit i budget två år i rad skulle inneburit precis
detta. Vi är dessutom oense om att det är väktare som ska patrullera området, vi anser att
det vore bättre om det var ordningsvakter eftersom de har befogenhet att gripa personer.”
Sidney Holm (MP) lät anteckna följande för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp.
”Det märks att det är val! Moderaterna anser att kommunen omedelbart måste vidta
åtgärder för att öka tryggheten runt Nacka Forum med omnejd och har sammanställt ett
antal förslag för att öka tryggheten. Förmodligen instämmer alla partier i att något måste
göras men eftersom det redan finns pengar avsatta för detta i budgeten är det bara att vidta
åtgärder per omgående. Det är den moderatledda majoriteten som bestämmer i Nacka, så
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det finns ingen anledning till att gå omvägen via ett politikerinitiativ. Politikerinitiativ och
motioner är verktyg vi i oppositionen använder oss av när vi vill få igenom någonting. Iofs
förstår vi att Moderaterna inför valet vill ryta till lite och visa att det här förslaget kommer
från bara Moderaterna och inte från hela Alliansen. Det blir lite av en känga till de övriga
Allianspartierna. Man passar också på att känga till S-MP-regeringen genom att insinuera att
det är deras fel att polisen inte fungerar som den ska. Man ”glömmer” då bort att även
Moderaterna stod bakom den omorganisering av polisen som lett till de brister i
polisorganisationen vi ser idag.”
-----
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§ 18

Dnr KFKS 2017/43

Antagande av anbudsgivare för ny simhall i Saltsjöbaden
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta anbud från Tagehus Bad & Fritid AB uät Saltsjöbadens
Nya Badanläggning AB, organisationsnummer 559034-8495, för byggnation, drift och
ägande av simhall inom fastigheten Neglinge 26:2 i Saltsjöbaden.
Beslutet justeras omedelbart.

Ärende
Nacka kommun har genomfört en upphandling av samarbetspart för byggnation, drift och
ägande av en simhall inom fastigheten Neglinge 26:2 i Saltsjöbaden, dagens Näckenbad.
Avsikten är att fastigheten ska upplåtas med tomträtt till samarbetspartnern, upplåtelsen
hanteras i ett eget ärende (skriv in § nummer på det när protokollet skrivs).
De inkomna anbuden har utvärderats av tjänstemän med olika expertkunskaper och en
extern expert. Utvärderingen är gjord utifrån modellen ”prissatt kvalitet”, som innebär att
kvalitativa faktorer vägs mot offererat pris.
Den årliga kostnaden för fritidsnämnden för driften av simhallen kommer att bli
16 500 000 kronor. Ersättningen kommer att indexjusteras årligen. Avgifter för föreningar
och skolor för i bassänger enligt betalas till fritidsnämnden utifrån en beslutad taxa.
Intäkter från allmänheten tillfaller leverantören.
Kostnader för rivning av den befintliga anläggningen och marksanering ingår inte i den
årliga ersättningen. De kostnaderna beräknas till 5 000 000 kronor.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 269
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, enheten för bygg- och anläggning och
inköpsenheten den 8 januari 2018
Bilagor 1-3

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 5 december 2017 § 269
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterade informationen till protokollet.
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Yrkanden
Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Gunilla Grudevall-Steen (L) och Jan-Eric
Jansson (KD), bifall till kultur- och fritidsenhetens, enhetens för bygg- och anläggning och
inköpsenhetens förslag.
Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), att ärendet
återremitteras för omstart med alternativ med olika driftsaktör och byggaktör samt med
den nya kostnadskalkylen ta med alternativa placeringar jämfört med Fisksätra.
Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL), att upphandlingen
av entreprenör för Näckenbadet avbryts samt att en planering startar för att kommunen ska
bygga ett nytt bad i Fisksätra i egen regi.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen avslog Khashayar Farmanbars återremissyrkande.
Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med Mats
Gerdaus yrkande.

Reservationer
Rolf Wasteson lät anteckna följande.
”Vänsterpartiet har hela tiden varit för att det bad so ska ersätta det nuvarande
Näckenbadet ska placeras i Fisksätra. Det finns många goda skäl för det: Alla som vet hur
bostadsstrukturen ser ut i Fisksätra-Saltsjöbaden inser att det hade medfört kortare avstånd
för fler, ungdomar i Fisksätra har större behov av ett bad för att lära sig simma. Men också
för att det innebär att Fisksätra skulle fått en attraktion som höjt områdets status.
När så alliansmajoriteten valde att besluta att det nya badet ska ligga på samma plats som
det befintliga så medförde det behov av ett provisoriskt ersättningsbad under byggtiden.
Lösningen innebär dessvärre att kommunen kommer att få extra kostnader som en
permanent placering i Fisksätra hade undanröjt, så mycket är alliansmajoritetens uttalanden
om bästa användning av skatteintäkterna värda.
Inte heller det provisoriska badet kommer nu att placeras i Fisksätra trots att det skulle
kunnat innebära att Fisksätra ändå får ett bad, ersättningsbadet skulle kunna permanentas.
Vi kan inte se det på annat sätt än att alliansmajoriteten forsätter att driva på segregationen
i Nacka. I det mer välmående Saltsjöbaden bor fler alliansväljare som man nu väljer att
prioritera.”
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Protokollsanteckningar
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande.
”Från liberalerna kan vi glädjande konstatera att vi fått tre bra anbud att utgå ifrån.
Liberalerna är också stolta över att Nacka satsar offensivt på nya simhallar, 3 nya inom 8
år.”
Christina Ståldal lät anteckna följande.
”Nackalistan instämmer i vänsterpartiets yrkande vad gäller att avbryta upphandlingen och
göra en ny sådan till förmån för skilda intressenter som driver och driftar simhallen samt
att anlägga en simhall i Fisksätra.”
Mats Gerdau lät anteckna följande för Moderaternas kommunstyrelsegrupp.
”Kommunfullmäktiges beslut är tydligt i att kommunstyrelsen ska ”upphandla entreprenör
som möjlig samarbetspart, ägare och operatör av ny simhall vid Näckenbadet”. Inget parti
hade något annat yrkande i den delen, utan fullmäktige var överens om att vi ska ha en
samarbetspart som både bygger, äger och driver den nya simhallen. Idag hade oppositionen
ändrat sig och ville frångå fullmäktiges enhälliga beslut. Istället ville de att det ska vara olika
bygg- och driftoperatörer. Förutom att det tar längre tid och man måste göra om en hel del
arbete, så ser vi ingen fördel i det förslaget. De verkar dessutom inte ha förstått att
kommunen inte kan upphandla en byggnad som någon annan ska äga och inte heller
bestämma vem en annan fastighetsägare ska hyra ut till. Vi tycker att det är bra att få en
långsiktig part som tar ansvar för både ägande och drift av den nya simhallen, på samma
sätt som vi i stor enighet resonerat oss fram till när det gäller nya skolan på Kvarnholmen
och äldreboendet i Ältadalen. Varför är det viktigare att hålla isär processerna när det gäller
nya simhallar men inte nya skolor och äldreboenden?”
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”Vi vill återigen understryka det bekymmersamma med detta ärende. Den politiska
majoriteten beslutar om en simhall i Saltsjöbaden trots att simkunnigheten i högsta grad
behöver förbättras i Fisksätra. Vi vill påminna om att Socialdemokraterna föreslog en
lösning som skulle ge bad i både Fisksätra och Saltsjöbaden, med en ersättningsbassäng i
Fisksätra som senare kunde permanentas.
Detta är dock inget beslut om placering och det är viktigt att simhall byggs och blir till nytta
för Nackabor. Fler saker i upphandlingen oroar. En jämförelse av entrépriser till simhallar i
Stockholmsområdet visar att entrépriser idag generellt sett är högre i simhallar där
kommuner inte beslutar om entrépriser än i de simhallar där avgifter beslutats av
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kommunen. Trots det överlåts entrépriset åt entreprenören att ligga i linje med jämförbara
simhallar i Stockholm - men om entreprenören väljer att jämföra sig med Sturebadet och
Centralbadet finns stor risk att Nackas skattebetalare finansierar en simhall de sedan inte
har råd att besöka. Ett sådant förfarande hindrar också Nackabor från att kunna skaffa ett
Nacka-simkort som gäller i kommunens alla badhus.
Den andra delen är det riskabla att samma entreprenör ska bygga och drifta anläggningen.
Detta är något som också revisorerna har påpekat och uppmanat kommunen att vara
försiktiga med att ålägga privata anordnare byggprojekt. Att bete sig marknadsmässig och
ekonomiskt hållbart är knappast något som moderater har gjort sig kända för. Vi har sett
Alliansregeringens slöseri med skattepengar i overksamma åtgärder och dåliga affärer som
Nuon, landstingsmoderaternas ansvarslösa hantering vid bygget av Nya Karolinska som
enligt SvD kommer att kosta som ca 2st Burj Khalifa, och Nackamoderaternas bristande
ordning, reda och kvalitet som bl.a. resulterade i en stadshusombyggnad som fick en
slutnota på nästa 800% av ursprungsbeslutet. Detta beslut riskerar att bli ännu en följetong
i den moderata misskötseln.”¨
Anders Tiger (KD) lät anteckna följande för Kristdemokraternas kommunstyrelsegrupp.
”När Nacka kommunfullmäktige hösten 2015 tog det efterlängtade beslutet att ersätta det
uttjänta Näckenbadet med en ny simhall, fanns ett bra förslag till placering av den nya
simhallen – Fisksätra. Det var ett förslag som var bra för alla. För de boende i Saltsjöbaden,
i Fisksätra och i andra områden längs saltsjöbanan. Det var bra för skolbarn och det var
särskilt bra för de i Fisksätra som i högre grad än andra Nackabor behöver simträning.
Kommunfullmäktige valde ändå alternativet Neglinge, exakt samma plats som det gamla
Näckenbadet. Därför blev det nödvändigt att bygga en tillfällig simhall att använda under
byggtiden.
Kostnaden för den tillfälliga simhallen har efter hand ökat. Vid KSSU:s möte 2017-12-05
beslutades att acceptera ytterligare kostnadsökning med 3,6 miljoner kronor per år. Denna
onödiga kostnad – enbart för den tillfälliga simhallen – är därmed uppe i 32 miljoner
kronor. Det är enligt Kristdemokraternas uppfattning illa använda skattemedel.
Nu gäller emellertid ärendet om det ska finnas en simhall för Saltsjöbads- ojch
Fisksätraborna därför röstar vi nu för detta. Men det är olyckligt att slösa med skattepengar,
därför har vi tvekat.”
Christina Ståldal lät anteckna följande.
Bilaga 2
-----
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§ 19

Dnr KFKS 2014/825-113

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott från Eva
Närvä Eickenrodt (M) samt val av ny ersättare för tiden
intill utgången av 2018
Beslut
Begäran om entledigande beviljas. Som ny ersättare väljs Peter Zethraeus, Föreningsvägen
30, 132 37 Saltsjö-Boo.
-----
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§ 20

Dnr KFKS 2014/825-113

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott från Maja
Fjaestad (S) samt val av ny ersättare för tiden intill
utgången av 2018
Beslut
Begäran om entledigande beviljas.
Som ny ersättare väljs Viktor Ellström, Serenadvägen 3, 131 53 Nacka.
-----
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§ 21

Dnr KFKS 2014/825-113

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott från Jonatan Larsen (S)
samt val av ny ersättare för tiden intill utgången av 2018
Beslut
Begäran om entledigande beviljas.
Som ny ersättare väljs Emelie Friberg, Vargvägen 36, 131 50 Saltsjö-Duvnäs.
-----
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§ 22

Dnr KFKS 2014/825-113

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens verksamhetsutskott från Jonatan
Larsen (S) samt val av ny ersättare för tiden intill
utgången av 2018
Beslut
Begäran om entledigande beviljas.
Som ny ersättare väljs Emelie Friberg, Vargvägen 36, 131 50 Saltsjö-Duvnäs.
-----
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§ 23

Dnr KFKS 2014/825-113

Begäran om entledigande från uppdrag som ombud till
förbundsstämman för Tyresåns vattenvårdsförbund från
Eva Närvä Eickenrodt (M) samt val av nytt ombud för
tiden intill utgången av 2018
Beslut
Begäran om entledigande beviljas.
Som nytt ombud väljs Bo Bergkvist, Tibastvägen 25, 138 35 Älta.
-----
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§ 24

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av åtta ledamöter i miljömålskommittén för 2018
samt val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ledamöter
Peter Zethraeus, 1:e vice ordförande
Anna Kjellin Flory
Bjarne Hanson
Hans Peters, ordförande
Anders Tiger
Carl-Magnus Grenninger
Roger Bydler, 2:e vice ordförande
Hans Wigren

(M)
(M)
(L)
(C)
(KD)
(S)
(MP)
(V)

Handlingar i ärendet
Vallista 1
-----
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§ 25

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av åtta ledamöter i mångfaldskommittén för 2018
samt val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ledamöter
Dominique Faymonville, 1:e vice
ordförande
Adrienne Teleki
Mats Granath, ordförande
Ylva Hedman
Nana Amirajibi
Godwyll Osei-Amoako
Pascal Fall, 2:e viceb ordförande
Jamil Jumaa

(M)
(M)
(L)
(C)
(KD)
(S)
(MP)
(V)

Handlingar i ärendet
Vallista 1
-----
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§ 26

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av åtta ledamöter i kommittén för hälsa och
livskvalitet för 2018 samt val av ordförande, 1:e vice och
2:e vice ordförande
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ledamöter
Cathrin Bergenstråhle, 1:e vice ordförande
Annika Jung
Helena Håkansson, ordförande
Hans Lenkert
Emma Henriksson
Annika Hansson, 2:e vice ordförande
Ninni Lindberg
Birgit Hansson

(M)
(M)
(L)
(C)
(KD)
(S)
(MP)
(V)

Handlingar i ärendet
Vallista 1
-----
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§ 27

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma
med Nacka Stadshus AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma
2018 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Eva Olin
Ersättare
Mats Bohman

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----
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§ 28

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma
med Nacka Energi AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma
2018 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Eva Olin
Ersättare
Mats Bohman

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

57 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 29

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma
med Nacka Energi Försäljnings AB fr.o.m. ordinarie
bolagsstämma 2018 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Eva Olin
Ersättare
Mats Bohman

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

58 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 30

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma
med Nacka vatten och avfall AB fr.o.m. ordinarie
bolagsstämma 2018 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Eva Olin
Ersättare
Mats Bohman

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

59 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 31

Dnr KFKS 2014/825-113

Nominering av två styrelseledamöter med personliga
ersättare till styrelsen för Saltsjö Pir AB fr.o.m.
ordinarie bolagsstämma 2018 t.o.m. ordinarie
bolagsstämma 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ledamöter
Mats Bohman
Susanne Nord
Ersättare
Anders Börjesson
Malin Westerback

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

60 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 32

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma
med Saltsjö Pir AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2018
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Mats Gerdau

M

Ersättare
Brita Nyman

S

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

61 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 33

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud i Boo Energi Ekonomisk förening
fr.o.m. årsmöte 2018 t.o.m. årsmöte 2019
Beslut
Till rubricerat uppdrag väljs
Ombud
Johan Norman

L

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

62 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 34

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud vid bolagsstämmor med
Kommentusgruppen för 2018
Beslut
Till rubricerat uppdrag väljs
Ombud
Mats Bohman

Handlingar i ärendet
Vallista 2

-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

63 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 35

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämmor
med AB Vårljus (bolag för drift av hem för vård eller
boende för barn och ungdomar ”HVB-hem”) fr.o.m.
bolagsstämman 2018 t.o.m. bolagsstämman 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Helene Skantze

M

Ersättare
Andreas Falk

S

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

64 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 36

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare till Sweden Green
Building Councils årsstämma 2018
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Cathrin Bergenstråhle

M

Ersättare
Roger Bydler

MP

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

65 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 37

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare till Filmpool
Stockholm-Mälardalen ekonomisk förenings årsstämma
fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2018 t.o.m. ordinarie
bolagsstämma 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Oliver Rykatkin

(M)

Ersättare
Mattias Qvarsell

(S)

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

66 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 38

Dnr KFKS 2014/825-113

Val av ett ombud och en ersättare vid bolagsstämma
med Stockholmsregionens Försäkring AB fr.o.m.
ordinarie bolagsstämma 2018 t.o.m. ordinarie
bolagsstämma 2019
Beslut
Till rubricerade uppdrag väljs
Ombud
Mats Gerdau

(M)

Ersättare
Mattias Qvarsell

(S)

Handlingar i ärendet
Vallista 2
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

67 (67)

15 januari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 39

Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor på sammanträdet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

