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BEVIS OM ANSLAGSDAG

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
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...........................................................................
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§ 1

Dnr KFKS 2018/3

Anmälningar
Beslut

Anmälningarna noteras till protokollet.

Handlingar i ärendet
Anmälningar KSAU 2018-02-06
Ärende
Inbjudningar
Omvärldskunskap, samhällsförändring och
medborgardialog – Diplomerad kurs
The Nordic cultural political summit 2018, den
8-9-maj 2018 i Malmö
Rapporter
Behovsprognos socialnämndens behov av
bostäder 2018–2030
SOCN 2017/234
Prognos för äldres behov av bostäder
2018–2030
ÄLN 2017/179
Cirkulär, SKL
Cirkulär 17:41
Cirkulär 17:50
Cirkulär 17:52
Cirkulär 17:53
Cirkulär 17:54
Cirkulär 17:62 + bilaga
Cirkulär 17:64
Cirkulär 17:65
Cirkulär 17:67
Cirkulär 17:68 + bilaga
Cirkulär 17:69
Cirkulär 17:70
Cirkulär 18:01
Cirkulär 18:02
Cirkulär 18:03
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Åtgärd/ansvar
SKL
SKL

Utdragsbestyrkande
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Överenskommelse mellan SKL och staten om
stöd till jämställdhetsarbete och
kvinnofridsarbete
Övrigt
Kapten P Möllers fond 2016
Stiftelsen sociala samfonden 2016
Stiftelsen Lindbergs fond 2016
Stiftelsen skolsamfonden
Förtroendevalda revisorers påskrifter fonder
2016
RevisionsPM Granskning av stiftelser 2016
Protokoll styrelsemöte Nacka energi AB
Protokoll styrelsemöte Nacka energi försäljnings
AB
Protokollsbilaga Nacka energi, affärsplan 20182020
Natur- och trafiknämndens yttrande över
revisionsrapport nr 5 – granskning av
föreningsbidrag samt protokollsutdrag
Utbildningsnämndens yttrande över
revisionsrapport nr 5 – granskning av
föreningsbidrag samt protokollsutdrag
Arbets- och företagsnämndens yttrande över
revisionsrapport nr 5 – granskning av
föreningsbidrag samt protokollsutdrag
Äldrenämndens yttrande över revisionsrapport
nr 5 – granskning av föreningsbidrag samt
protokollsutdrag
Socialnämndens yttrande över revisionsrapport
nr 5 – granskning av föreningsbidrag samt
protokollsutdrag
Käppala protokoll 2017-12-05
Käppala protokoll 2017-12-12
Käppala, hemställan om ändring i
förbundsordningen, 2017-12-14
Käppala, pressmeddelande om ny VD till
Käppalaförbundet
Södertörns brandförsvarsförbund,
sammanträdesprotokoll 2017-12-08
Minnesanteckningar Seniorrådet 2017-11-23
Föreningsrådet i Älta, Protokoll 2017-11-07
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Johanna Magnusson
Johanna Magnusson
Johanna Magnusson
Johanna Magnusson
Johanna Magnusson
Johanna Magnusson
Johanna Magnusson
Johanna Magnusson
Johanna Magnusson

Utdragsbestyrkande
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Föreningsrådet i Älta, Kallelse 2017-02-06
Stockholmsregionens försäkrings AB, protokoll
2017-11-21
Vårljus AB, Protokoll 2017-12-06
Revisionsskrivelse till kommunstyrelsen och
miljö- och stadsbyggnadsnämnden ang klagomål
från kommunmedborgare
Innehåller personuppgifter
Revisionsskrivelse ang frågor rörande
Morningside Marina
Revisionsskrivelse + Revisionsrapport 9 –
Granskning av stadsutvecklingsprojekt
Begäran om anstånd i ärende hos
Fideikommissnämnden
Innehåller personuppgifter
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 2

Dnr KFKS 2018/2

Delegationsbeslut
Beslut

Delegationsbesluten noteras till protokollet.

Handlingar i ärendet
Delegationsbeslut KSAU 2018-02-06
Ärende
Beslutsfattare
Förtroendevalds närvaro vid
Mats Gerdau, kommunstyrelsens
klimatforum 2017
ordförande
Nya regler för elnätsföretagen
Mats Gerdau, kommunstyrelsens
Yttrande till regeringen
ordförande
KFKS 2017/1225
Remiss av motioner väckta i
Mats Gerdau, kommunstyrelsens
kommunfullmäktige den 11
ordförande
december 2017
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
2017-12-11
2017-12-27
2017-12-12
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§ 3

Dnr KFKS 2017/1106

Inriktningen för krav ur miljömässiga, sociala och
arbetsrättsliga aspekter vid upphandling
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen fastställer föreslaget ramverk för miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga
villkor som ska ställas på leverantören vid upphandlingar.

Ärende

I inköpspolicyn anges dels att Nacka kommuns inköp ska bidra till social utveckling, en
miljö- och klimatdriven affärsutveckling och en etiskt hållbar produktion av varor, tjänster
och entreprenader, dels att de miljökrav som ställs ska syfta till att uppnå målen i
kommunens miljöprogram. Då kommunen genomför inköp inom många vitt skilda områden är det inte möjligt att bestämma standardkrav som ska gälla vid samtliga
upphandlingar. Utgångspunkten är att Nacka kommun inte ska ställa fler krav än motiverat
och som krävs med hänsyn till upphandlingens art. Kraven måste anpassas efter vad det är
som ska upphandlas och inte tillämpas på generella grunder. Kommunstyrelsen föreslås
fastställa ett ramverk för att pröva i vilken utsträckning och vilka krav som ska ställas ur
sociala, miljömässiga och arbetsrättsliga aspekter på leverantören, varan, tjänsten eller
entreprenaden. Vid delegationsbeslut om upphandling ska det vara en förutsättning för
rätten att besluta på delegation, att beslutsfattaren utgår från det föreslagna ramverket (se
ärendet med förslag om justeringar i delegationsordningen, dnr KFKS 2017/975).

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017, § 191
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2018
17 kap 1 - 5 §§ lagen om offentlig upphandling
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/upphandla/en-overblick-nyalagen-om-offentlig-upphandling-nya-lou-tidigare-b-tjanster/bilaga-2---forteckning-oversociala-tjanster-och-andra-sarskilda-tjanster.pdf

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017, § 191
Ärendet bordlades.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), att kravet på
”kollektivavtalsliknande villkor” ska införas som arbetsrättskrav vid upphandlingar där det
är möjligt.
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadeldningskontorets förslag.

Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i
enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.
”Den lyckade svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter kommer överens
om rimliga villkor. Lönesättning och villkor är något som hanteras således av
arbetsmarknadens parter och den syltburken ska politiker hålla sina fingrar borta ifrån. För
att kunna nå en god balans på arbetsmarknaden med sund konkurrens ska upphandlande
part ställa krav på att parterna har överenskommit om rimliga villkor, sk
kollektivavtalsliknande villkor.”
Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.
”Vid all upphandling av tjänster vill Vänsterpartiet att det ställs krav på kollektivavtal eller
åtminstone kollektivavtalsliknande förhållanden. Den svenska modellen på
arbetsmarknaden bygger på att det parterna kommit överens om i avtal är det som ska gälla
och att lönenivåer mm inte ska styras av lag eller motsvarande krav i upphandlingar. ”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4

Dnr KFKS 2017/975

Revidering av kommunstyrelsens instruktion och
delegationsordning
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen antar ändringarna i instruktionen och delegationsordningen enligt
stadsledningskontorets förslag.

Ärende

Kommunstyrelsens instruktion för verksamhetsansvar och delegation av beslutanderätt
finns samlade i ett gemensamt styrdokument som kallas ”kommunstyrelsens instruktion
och delegationsordning”. Stadsledningskontoret har gjort en översyn av dokumentet och
föreslår ett antal ändringar. I instruktionen gäller ändringarna bland annat vilka ansvar som
kan fördelas till biträdande direktörer, biträdande chefer och gruppchefer. Då det enligt
kommunallagen från och med den 1 januari 2018 ska finnas en formell instruktion för
stadsdirektören, föreslås en särskild rubrik om det och vissa tillägg till det som redan finns
om det idag. De huvudsakliga förändringarna som föreslås i delegationsordningen avser
upphandlingsområdet och en del förtydliganden inom fastighets- och
stadsutvecklingsområdena. Det föreslås också förtydliganden om att varken principiella
frågor för kommunstyrelsen som krisledningsnämnd och ansvarig för den kommunala
produktionen, är delegerade till krisledningsutskottet eller verksamhetsutskottet.
I föreslagen delegationsordning ska benämning på delegat budgetchef ändras till finanschef.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017, § 192
Förslag till reviderad delegationsordning och instruktion för kommunstyrelsen
Nu gällande instruktion och delegationsordning

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 december 2017, § 192
Ärendet bordlades.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5

Dnr KFKS 2018/68

Plan för arbetet med mål och budgetramar 2019-2021
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer föreslagen plan
för arbetet med mål och budgetramar 2019-2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsens verksamhetsutskott
sammankallar till ett extra sammanträde den 27 november för hantering av affärsplan för
Välfärd skola och Välfärd samhällsservice.

Ärende

Alla beslut med ekonomiska konsekvenser bereds i budgetprocessen. Det blir allt viktigare
att se helheten och prioritera mellan de olika verksamheterna när kommunen växer och
resurserna är begränsade. Kommunens controllerenhet ansvarar för att samordna arbetet
med budgetprocessen. Detta ärende beskriver tidplan och aktiviteter inför
kommunfullmäktiges beslut av mål och budget för perioden 2019-2021.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2018

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas
arbetsutskottsgrupp.
”Vi noterar att den tidigare punkten budgetberedning med Alliansen inte finns med i
dokumentet. Vi har påpekat vid flertal tillfällen att bra politik byggs av att alla partier får
adekvat information och stöd för budgetarbetet inte enbart alliansen. Att den raden om
Alliansens budgetberedning nu är borttagen ser snyggare ut och ger förstås sken av att inte
vara fullt så politiserad process, men i det läget undrar vi hur en majoritet ska prestera en
bra budget utan en tjänstemans beredning och huruvida datumet för det mötet bara flyttat
till ett annat dokument istället för detta. Istället för kosmetik torde rätt lösning vara att
införa beredningar för både majoritet och opposition.”
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.
”Vänsterpartiet vill att det i planeringen av budgetarbetet ska ingå att det tas fram ett
tjänstemannaförslag till budget. I budgetprocessen bör också ingå budgetberedningar som
genomförs inte bara med majoriteten utan även med oppositionen. Så är det inte nu och
det försvårar allvarligt för oppositionen att kunna ta fram genomarbetade budgetförslag.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6

Dnr KFKS 2018/66

Åtgärdsplan för underskott i arbets- och företagsnämndens budget år 2018
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
1. Kommunstyrelsen noterar informationen från arbets- och företagsnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kräva ersättning från staten för de merkostnader
kommunen åsamkats av Arbetsförmedlingen på grund av långsam handläggning av
etableringsplaner för nyanlända (10 miljoner kronor) och av Migrationsverket på
grund av att man inte övertagit ansvaret för ensamkommande ungdomar som fyller
18 år eller åldersuppskrivits till 18 år i enlighet med vad lagen föreskriver (13
miljoner kronor).
3. Kommunstyrelsen ger fastighetsdirektören i uppdrag att pröva möjligheten att
införa en depositionsavgift för de sociala lägenheter som kommunen tillhandahåller
för att motverka oskäligt slitage och höga renoveringskostnader. Om hyresgästen
saknar betalningsförmåga för detta bör kommunen kunna bevilja lån till
depositionsavgiften.
4. Kommunstyrelsen rekommenderar arbets- och företagsnämnden att överväga att
regelmässigt genomföra hembesök hos personer som söker ekonomiskt bistånd för
att därigenom upptäcka både sociala missförhållanden (t ex om barn far illa) och
kunna erbjuda stöd tidigare samt eventuellt fusk (t ex om rätt människor bor i
lägenheten och svartarbete).

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2018, § 16 att arbets- och företagsnämnden
snarast ska 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. Arbets- och företagsnämnden ska
även göra månadsvisa ekonomiska uppföljningar, som ska anmälas till kommunstyrelsen.
Aktuellt ärende innefattar därför en analys av underskott i relation till arbets- och
företagsnämndens budget inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd,
ensamkommande barn och ungdomar, bostadsförsörjning till nyanlända samt myndighetsoch huvudmannauppgifter för 2017. Vidare beskrivs pågående och föreslagna åtgärder för
att undvika underskott under 2018 samt en plan för uppföljning.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Analysen visar att underskottet beror av olika orsaker som endast delvis är påverkbara
inom arbets- och företagsnämnden. Påföljden blir att de åtgärder som pågår och föreslås
för att bromsa kostnadsutvecklingen inte förväntas ge tillräcklig effekt för att uppnå en
budget i balans för 2018.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari 2018
Rapport: Analys av underskott 2017 och åtgärdsplan för 2018
Protokollsutdrag från sammanträde i arbets- och företagsnämnden den 29 januari 2018

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C), Jan-Eric Jansson (KD)
enligt följande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Kommunstyrelsen noterar informationen från arbets- och företagsnämnden.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kräva ersättning från staten för de merkostnader
kommunen åsamkats av Arbetsförmedlingen på grund av långsam handläggning av
etableringsplaner för nyanlända (10 miljoner kronor) och av Migrationsverket på
grund av att man inte övertagit ansvaret för ensamkommande ungdomar som fyller
18 år eller åldersuppskrivits till 18 år i enlighet med vad lagen föreskriver (13
miljoner kronor).
3. Kommunstyrelsen ger fastighetsdirektören i uppdrag att pröva möjligheten att
införa en depositionsavgift för de sociala lägenheter som kommunen tillhandahåller
för att motverka oskäligt slitage och höga renoveringskostnader. Om hyresgästen
saknar betalningsförmåga för detta bör kommunen kunna bevilja lån till
depositionsavgiften.
4. Kommunstyrelsen rekommenderar arbets- och företagsnämnden att överväga att
regelmässigt genomföra hembesök hos personer som söker ekonomiskt bistånd för
att därigenom upptäcka både sociala missförhållanden (t ex om barn far illa) och
kunna erbjuda stöd tidigare samt eventuellt fusk (t ex om rätt människor bor i
lägenheten och svartarbete).
Gunilla Grudevall Sten (L) yrkade bifall till punkt 1, 2 och 4 och avslag på punkt 3 i Mats
Gerdaus yrkande.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Khashayar Farmanbar (S) yrkade bifall till punkt 1, avslag på punkt 3 och meddelade att
Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsens sammanträde med sitt
ställningstagande avseende punkt 2 och 4 i Mats Gerdaus yrkande.
Sidney Holm (MP) meddelade att Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsens
sammanträde med sitt ställningstagande avseende punkt 1-4 i Mats Gerdaus yrkande.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande avseende
punkt 1, 2 och 4.
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslog Khashayar Farmanbars yrkande avseende punkt 3
och beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.
Således beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar

Gunilla Grudevall Sten lät anteckna följande för Liberalernas arbetsutskottsgrupp.
”Punkten 3 i tilläggsförslaget, avslår vi liberaler.
Vi anser att vi istället ska arbeta förebyggande o informera, stötta och hjälpa dem i
boendestarten så att inte problemet uppstår.
Att betala för skador som uppkommer måste gå att reglera, det gör det i vanliga
hyreskontrakt.
Vi tror att en stor del av personerna som detta förslag berör inte kommer ha den
ekonomiska möjligheten att i förväg avsätta en depositionsavgift, och ett eventuellt
låneförfarande från kommunens sida skulle riskera att både vara kostsamt och
administrativt krångligt. Dessutom skulle det innebära att även personer som inte alls
orsakar skador i sin bostad redan från början kan få en skuld till kommunen, och det tror vi
inte bidrar till en bra etablering i samhället.”
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.
”Vi noterar informationen till protokollet. Resterande av de förslag som presenterades på
mötet återkommer vi med ställningstagande vid hantering i KS. Dock förefaller det som
särskilt ogenomtänkt att avkräva personer som är i utsatt situation och i behov av sociala
bostäder på en depositionsavgift. Under 2018 kommer Nacka kommun att betala 7
miljoner kr för boendeplatser som inte kommer att användas. Moderaterna har bundit upp
kommunen i långa avtal och förlorat flexibiliteten. Det får kommuninvånarna betala för
nu.”
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7

Dnr KFKS 2018/59

Revisionsrapport nr 5/2017 – Föreningsbidrag
Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande till revisorerna angående revisionsskrivelsen
Revisionsrapport nr 5/2017 – Granskning av föreningsbidrag.

Ärende

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun har Ernst & Young (EY)
genomfört en granskning av kommunens interna kontroll. Syftet med granskningen var att
bedöma om kommunen har en ändamålsenlig intern kontroll kopplad till utbetalning av
föreningsbidrag.
Granskningen visar att inga väsentliga brister finns. Revisorerna lämnar en
rekommendation om att kommunen ska säkerställa ändamålsenlig uppföljning av att de
föreningar som erhåller bidrag använt bidragen på ett korrekt sätt i enlighet med ansökan
och att tillse att alla uppföljningsresultat dokumenteras.
EY bedömer att kommunen har en ändamålsenlig intern kontroll. Sammantaget kan sägas
att kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder har vidtagit eller kommer att vidta
åtgärder inom det utvecklingsområde som föreslås i revisionsskrivelsen.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontoret tjänsteskrivelse den 23 januari 2018
Förslag till yttrande revisionsskrivelse 5
Revisionsskrivelse Granskning av föreningsbidrag
Revisionsrapport 5 Granskning av föreningsbidrag

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8

KFKS 2018/62

Utökad upplåning till Nacka Vatten och Avfall AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
A.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige beslutar att låna ut ytterligare 409 miljoner kronor till Nacka
Vatten och Avfall AB samt fastställer därmed ett lånetak till Nacka Vatten och
Avfall AB på 479 miljoner kronor (utöver checkkredit)
2. Kommunfullmäktige fastställer en låneränta på 2 procent för 2018 på den utökade
låneramen.
B.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att delegera till ekonomidirektören och
finanschefen att var för sig genomföra utlåning inom ramen för lånetaket, vilket ska föras
in i delegationsordningen.

Ärende

Nacka Vatten och Avfall AB har ett utökat behov av upplåning på 409 miljoner kronor, det
vill säga att ha en total låneram hos Nacka kommun på 479 miljoner kronor. Medlen
behövs för att finansiera tillkommande investeringar. Idag är bolagets ram 70 miljoner
kronor.
Enligt reglementet för medelsförvaltningen ska kommunens finansverksamhet samordna
de finansiella frågorna för kommunkoncernen. I samband med Mål och budget 2018-2020
(KFKS 2017/19) fastställde kommunfullmäktige ett totalt lånetak på 1,3 miljarder kronor
för 2018 för kommunen inklusive bolag. Nacka Vatten och Avfall ABs utökade lånebehov
kommer att rymmas inom kommunens samlade lånetaket.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2018
PM från Nacka Vatten och Avfall AB

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9

Dnr KFKS 2018/27

SCB:s medborgarundersökning 2017
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att, till kommande
medarbetarundersökningar, se över möjligheten att införa ett fritextfält i enkäten.

Ärende

Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2017 visar att Nackabornas nöjdhet inom
undersökningens tre huvudområden samt underliggande områden ligger på fortsatt höga
nivåer, i jämförelse med de totalt 131 deltagande kommunerna i undersökningen. 1 600
personer i åldern 18–84 år har tillfrågats och totalt 560 personer svarade vilket motsvarar
35 procent.
Nacka kommun är bland de tio procent bästa kommunerna när det gäller nöjdhet med
kommunen som plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index) och nöjdhet med
kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index). Förskolan, Grundskolan och
Gymnasieskolan fortsätter vara verksamheter där Nackaborna sätter höga betyg och är
mycket nöjda.
De områdena där Nacka har fått högst betygsindex är Rekommendation (66 procent av
Nackaborna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nacka) samt Vatten
och avlopp.
Minst nöjda är Nackaborna med möjligheterna till insyn och inflytande över kommunala
beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index). Trots ett lågt betygindex ligger Nacka
ändå bättre till än de flesta andra deltagande kommuner. För Nackas del är det ett område,
Kontakt som hamnar under genomsnittsvärdet.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2018
Tabeller och diagram

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Sidney Holm (MP) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med tillägget att ge
stadsledningskontoret i uppdrag att, till kommande medarbetarundersökningar, se över
möjligheten att införa ett fritextfält i enkäten.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Sidney Holms yrkande.

Protokollsanteckningar

Emelie Friberg (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.
”Vi noterar att det fortfarande är förhållandevis få personer som svarar på undersökningen.
Endast 560 personer av de dryga 1600 tillfrågade har svarat vilket ger ett resultat på 35%
respondenter. Dessvärre är minskande respondenter en trend som vi har noterat i flera år i
rad.”
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp.
”Miljöpartiet tycker det vore bra om man vid alla kundundersökningar lägger till en
fritextruta så att medborgarna kan komma med förslag eller synpunkter utöver att bara
kryssa i olika svarsalternativ. Det är glädjande att alla andra partier instämde i Miljöpartiets
yrkande och att man nu ska undersöka möjligheterna till detta.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (48)

6 februari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10

Dnr KFKS 2018/63

Prioriteringar kopplade till trygghetspaket 2018
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget ställningstagande.

Ärende

Kommunfullmäktige fattade i beslutet om mål och budget för perioden 2018 – 2020 att
anslå fem miljoner kronor till ett trygghetspaket. Kommunstyrelsen får fatta beslut om hur
pengarna ska prioriteras. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag där pengar
prioriteras inom områdena trygghet och synlighet respektive ungdomar och narkotika och
ungdomar i riskzon.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) har yrkat på annat förslag än det
stadsledningskontoret föreslagit vilket kommunstyrelsen tar ställning till den 19 februari
2018.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2018

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP) och Hans Peters (C)
följande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. De 5 miljoner kronor som kommunfullmäktige har beslutat om i det sk trygghetspaketet
fördelas enligt följande för 2018:
0,7 mkr belysning (-0,3)
0,5 mkr kameraövervakning
0,8 mkr trygghetsvärdar i Fisksätra och Orminge
0,7 mkr ordningsvakter och väktare (+0,2)
0,5 mkr stöd till lokala arbetsgruppers trygghetsarbete inkl nattvandrare (+0,1)
0,8 mkr utökning av polarverksamheten (+0,1)
1,0 mkr social insatsgrupp (-0,1)
2. Insatsernas effekt ska utvärderas innan kommunstyrelsen tar ställning till fördelning av
medel för 2019.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Gunilla Grudevall Sten (L) yrkade att kommunstyrelsens arbetsutskott ska överföra ärendet
till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Gunilla Grudevall Stens yrkande.

Protokollsanteckningar

Emelie Friberg (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.
”Vi socialdemokrater satsar tre gånger mer än den moderatledda Alliansen på ökad trygghet
i vår skuggbudget. Det handlar bl.a. om akuta åtgärder som ordningsvakter som kan röra
sig i otrygga områden i kommunen, förbättrad kameraövervakning och bättre belysning
och uppsikt. Det innefattar också mer resurser till viktiga verksamheter som Polarna,
Nattvandrarna och föräldragrupper som tar ett stort ansvar. Dessa verksamheter skulle få
bättre resultat tillsammans med en av de åtgärder som i många kommuner visat sig ge
väldigt bra effekt, nämligen fältassistenter som har ett myndighetsansvar.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr KFKS 2017/934

Principer för digital samverkan i Stockholms län
Rekommendation från Storsthlm

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen fastställer principer för digital samverkan i Stockholms län. Principerna
ska beaktas vid upphandling, ny- och vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och
system.

Ärende

I länet finns idag en överenskommelse om 16 principer för digital samverkan. En översyn
har gjorts av dessa så att de ligger i linje med nationella principer och sådana som finns
inom EU. Varje kommun och landstinget måste fastställa principerna var för sig.
Storsthlm:s styrelse rekommenderar kommunerna i länet att fastställa Principer för digital
samverkan i Stockholms län och att beakta principerna vid upphandling, ny- och
vidareutveckling samt förvaltning av e-tjänster och system.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2018
Rekommendation från Storsthlm

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr KFKS 2017/1114

Exemplifiering av firmatecknare 2018
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen gör följande exemplifiering av vilka tjänstemän som enligt 10 §
reglementet för den politiska organisationen har rätt att underteckna handlingar för
kommunstyrelsen, i förening med kommunstyrelsens ordförande.
För kommunstyrelsen kan kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, eller vid förfall för
denne, förste vice ordförande Gunilla Grudevall-Steen eller andre vice ordföranden
Khashayar Farmanbar, underteckna i förening med endera tjänstemannen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsdirektör Lena Dahlstedt
Administrativ direktör Mats Bohman
Arbetsmarknadsdirektör Malin Westerback
Arbetsmarknadsdirektör (tillförordnad) Frida Plym Forshell
Ekonomidirektör Eva Olin
Kultur- och fritidsdirektör Anders Mebius
Näringslivsdirektör Anders Börjesson
Personaldirektör Elisabeth Carle
Produktionsdirektör Välfärd samhällsservice Anette Böe
Produktionsdirektör Välfärd skola Einar Fransson
Social- och äldredirektör Anne-Lie Söderlund
Stadsbyggnadsdirektör Gunilla Glantz
Stadsjurist Helena Meier
Strategi- och förnyelsedirektör tillika kommunikationsdirektör Klara Palmberg
Broryd
Trafik- och fastighetsdirektör Dag Björklund
Utbildningsdirektör Susanne Nord

Ärende

För att underlätta för externa kontakter att avgöra vilka som kan skriva på till exempel avtal
som kommunen ingår, föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen exemplifierar vilka
som kan vara firmatecknare för kommunstyrelsen. Förteckningen är endast en
exemplifiering.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr KFKS 2017/1037

Kommunalt bostadsbolag i Nacka

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

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen då kommunen möjliggör bostadsbyggande
av hyresrätter på annat sätt än genom att själv eller genom ett kommunalt bostadsbolag
förvalta, bygga och förvärva hyresrätter.

Ärende

Rolf Wasteson (V), Barbro Sörman (V), Borna Roshani (V) och Birgit Hansson (V)
lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2017 en motion med
förslag om att kommunen bildar ett kommunalt bostadsbolag som ska förvalta, bygga och
förvärva hyresbostäder.
Arbetsutskottet föreslår att förslaget i motionen avslås. Kommunen möjliggör
bostadsbyggande av hyresrätter på annat sätt än genom att kommunen själv ska förvalta,
bygga och förvärva hyresrätter. Förslaget att bilda ett kommunalt bostadsbolag för att få
hyresbostäder förutsätter dessutom en ekonomisk omprioritering som arbetsutskottet inte
kan se står i rimlig proportion till nyttan för kommunen.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 december 2017
Motion

Yrkanden

Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Khashayar Farmanbar (S) bifall till
förslaget i motionen.

Beslutsgång

Med avslag på Sidney Holms yrkande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet
med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas
arbetsutskottsgrupp.
”Andra kan också bygga, men äganderätten är ett viktigt verktyg.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr KFKS 2017/1032

Fira demokratin 100 år

Motion den 13 november 2017 av Bosse Ståldal (NL)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom syftet att lyfta kunskap om och intresse för
demokratin och kommer därför att följa och delta i riksdagens olika initiativ inom
demokratijubileum 2018-2022. Kommunfullmäktige noterar att den långsiktiga nyttan för
att stärka den lokala demokratin är genom att ge nackaborna möjlighet att vara med och
påverka i sin vardag och utveckla Nacka i samspel med nackabor, civilsamhälle och
näringsliv.

Ärende

Motionärerna vill att kommunen uppmärksammar 100 års jubileet av demokratins
genombrott. Syftet med att fira är att lyfta kunskaper om och intresse för den
parlamentariska demokratin i allmänhet och Nacka i synnerhet.
Den parlamentariska demokratin har växt fram i etapper under förra seklet. Riksdagen
kommer att fira demokratins genombrott på ett antal olika sätt under perioden 2018-2022.
Med start i februari 2018 kommer ett sekretariat finnas samlat för att arbeta med
demokratijubileet. I detta arbete har gymnasieelever pekats ut som en särskilt viktig
målgrupp och det kommer finnas riktade insatser till gymnasieelever.
Genom att stärka inflytande och påverkan för de kommunen är till för bidrar kommunen
på bästa sätt till den lokala demokratin. Att uppmärksamma och fira den parlamentariska
demokratin som sådan har ett gott syfte och förslaget är att kommunen ska följa och delta i
relevanta aktiviteter inom riksdagens demokratijubileum 2018-2022.

Handlingar i ärendet

Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 23 januari 2018
Motion

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade bifall till förslagen i motionen.
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till förnyelseenhetens förslag.

Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i
enlighet med Mats Gerdaus yrkande.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr KFKS 2017/1030

Om val till nämnder och kommunstyrelsen
Motion den 13 november 2017 av Bosse Ståldal med flera (NL)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige noterar att fördelningen av platser i nämnderna sker enligt de
demokratiska principer om proportionalitet som föreskrivs i kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om att nuvarande kommunfullmäktige
före valet beslutar om hur det nyvalda kommunfullmäktige ska inrätta
nämndorganisationen nästa mandatperiod.
3. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende

Bosse Ståldal med flera (NL) föreslår i motionen att val av ledamöter i nämnder och
utskott ska ske utifrån proportionalitet, att alla partier med mandat i kommunfullmäktige
ska vara representerade i alla större nämnder, ha minst yttrande- och närvarorätt i
kommunstyrelsen med utskott och att frågan ska utredas skyndsamt.
En strikt tillämpning av kommunallagens regler om proportionellt valsätt hade gett en
motsvarande fördelning av platser för oppositionen, som de nu har. Bedömningen är att
det inte bör införas ett regelverk som innebär att andra fullmäktigeledamöter än de som
tillträder efter valet, beslutar om förutsättningar för nämndorganisationen. Mot den
bakgrunden föreslås att kommunfullmäktige ska avslå förslagen i motionen om hur nyvalda
kommunfullmäktige ska inrätta sin nämndorganisation.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018
Motion

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Khashayar Farmanbar (S), Sidney Holm
(MP), Gunilla Grudevall Sten (L) och Hans Peters (C) enligt följande.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta följande.
1. Kommunfullmäktige noterar att fördelningen av platser i nämnderna sker enligt de
demokratiska principer om proportionalitet som föreskrivs i kommunallagen.
2. Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen om att nuvarande kommunfullmäktige
före valet beslutar om hur det nyvalda kommunfullmäktige ska inrätta
nämndorganisationen nästa mandatperiod.
3. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr KFKS 2017/1031

Resurser till politiskt arbete

Motion den 13 november 2017 av Bosse Ståldal med flera (NL)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget om att funktioner som kommunalråd och
oppositionsråd ska fördelas strikt efter principen om proportionalitet och att ett
sådant system ska införas efter valet 2018.
2. Kommunfullmäktige påpekar att stöd till det politiska arbetet i form av politiska
sekreterare och deltidsengagerad förtroendevald strikt fördelas efter det antal
mandat partierna har i kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige noterar att förslaget om att utreda frågan om ett nytt system
för partistöd är bifallen genom kommunstyrelsens beredning av förslagen i
motionen.
4. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende

Bosse Ståldal med flera (NL) föreslår följande i motionen att resurser till politiskt arbete ska
fördelas strikt efter principen om proportionalitet och att den frågan ska utredas skyndsamt
så att ett reviderat system införs för den nya mandatperioden efter valet 2018.
Stöd i form av politisk sekreterare och deltidsengagerad förtroendevald följer redan idag
antalet mandat i kommunfullmäktige, oberoende av om ett parti ingår i en majoritet eller
utgör opposition. Val av antal kommunal- och oppositionsråd och omfattningen på de
olika uppdragen görs av de kommunfullmäktigeledamöter som tillträtt efter valet. Varje
ledamot har samma rätt att föreslå att någon ska väljas till ett sådant uppdrag och i vilken
omfattning. Arbetsutskottet bedömer att det inte skulle vara mer demokratiskt med ett i
förväg fastlagt system och därför föreslås att kommunfullmäktige ska avslå förslaget om att
funktioner som kommunalråd och oppositionsråd ska fördelas strikt efter principen om
proportionalitet.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 januari 2018
Motion
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr KFKS 2017/1034

Arbete med diskrimineringsgrunderna

Motion den 13 november 2017 av Rolf Wasteson med flera (V)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige bifaller förslagen i motionen på så sätt att kommunstyrelsen
ska utreda om de generella auktorisationsvillkoren i reglementet för kundval och
villkoren i upphandlingar, säkerställer att kommunen kan agera om
Diskrimineringsombudsmannen eller domstol konstaterar att en anordnare eller
leverantör brister i förhållande till diskrimineringslagstiftningen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen i arbetet med årsbokslut ska
följa upp hur produktionsverksamheterna arbetat mot diskriminering.
3. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende

Rolf Wasteson med flera (V) föreslår att Nacka ska ställa krav på att alla
anordnare/leverantörer som upphandlas eller auktoriseras av kommunen bedriver ett
systematiskt arbete med att se till att diskrimineringsgrunderna är väl kända, och efterlevs
av alla anställda. De föreslår också att det ska genomföras en motsvarande informationsoch utbildningsinsats inom den egna verksamheten.
Arbetsutskottet bedömer att kommunen inte ska ta på sig en egen prövning av om
leverantörer eller anordnare har ett systematiskt arbete mot diskriminering. Precis som när
det gäller till exempel skatter och avgifter, ska kommunen dock kunna agera om behöriga
myndigheter eller domstol kommer fram till att leverantörer eller anordnare brister i
förhållande till diskrimineringslagstiftningen. Förslaget är att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att säkerställa att de generella auktorisationsvillkoren och avtalsvillkor i
upphandlingar, gör det möjligt för kommunen att agera. I frågan om utbildning inom den
egna verksamheten, föreslås att de två välfärdsområdena ska redovisa, i samband med
årsbokslutet, hur de arbetar mot diskriminering.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2018
Motion
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr KFKS 2017/1041

Rätt till heltidtidsanställning

Motion den 13 november 2017 av Rolf Wasteson med flera (V)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen.
2. Motionen är med detta färdigbehandlad.

Ärende

Rolf Wasteson med flera (V) föreslår att Nacka ska erbjuda kommunens anställda rätt att
arbeta heltid och att Nacka kommun i framtida upphandlingar och auktorisationer även
ställer krav på att personalen erbjuds heltid. De föreslår även att kommunen bör se över
utbredningen av så kallade delade turer hos anordnare/leverantörer som upphandlas eller
auktoriseras av kommunen då inga delade turer bör förekomma i kommunalt finansierad
verksamhet.
Arbetsutskottets förslag är att kommunfullmäktige avslår förslagen i motionen.
Arbetsutskottet ser inte att det är motiverat att kommunen skulle anta en policy som
ovillkorligt skulle ge alla anställda rätt till heltidsanställning då det i det kollektivavtal som
reglerar anställningsvillkor för kommunens anställda finns möjlighet att anmäla intresse om
höjd sysselsättningsgrad. Det finns också en partsgemensam handlingsplan för att få fler i
Nacka kommun att arbeta heltid. I frågan om att i upphandlingar och auktorisation av
anordnare ställa krav på heltid och inga delade turer så ser arbetsutskottet inte att detta är
relevant att kräva med hänvisning till att konkurrensneutralitet gäller och att kommunen
inte kan ställa krav som inte ställs för kommunen som arbetsgivare.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2018
Motion

Yrkanden

Khashayar Farmanbar (S) yrkade bifall till punkt 3 i motionen.
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Med avslag på Khashayar Farmanbars yrkande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i
enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.
”Vi ställer oss helhjärtat bakom intentionerna i motionen. Delade turer och många
deltidsanställningar som drabbar framförallt många kvinnor som jobbar inom tjänsteyrken
skapar otrygghet, dåliga pensionsvillkor, och bidrar till osäkra levnadsvillkor.
Det stora problemet som vi vill åtgärda är när behovet av arbetet är heltid medan
arbetsinsatsen delas på flera deltidsanställda. Det skapar en ohållbar situation för
arbetstagaren. Punkterna 1 och 2 i motionen syftar på begreppet ”ovillkorligt”. Vi har stor
förståelse för den inställningen men formuleringen blir väldigt definitiv och för hela
kommunen. Det socialdemokratiska partiets inställning är att heltid som norm ska införas i
de centrala kollektivavtalen för kommunernas och landstingens verksamheter och bolag.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr KFKS 2017/1044

Klimatkompensera för kommunens transporter
Motion den 13 november 2017 av Sidney Holm och Lisskulla Zayane (MP)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.
1. Kommunfullmäktige avslår förslag 1 i motionen, om att klimatkompensera alla
resor i kommunen, eftersom den klimatkompensation av resor som har störst
klimatpåverkan och som är möjlig att genomföra utan för stora administrativa
kostnader (flygresor som bokas via resebyrån), idag redan görs.
2. Kommunfullmäktige avslår förslag 2 om att utreda en lokal klimatkompensation
där de kompenserade beloppen sätts av för lokalt förbättrande klimatinitiativ,
eftersom de kompenserade beloppen och den faktiska effekten på klimatet bedöms
vara för små för att väga upp den administrativa kostnaden.

Ärende

Motionären lyfter en angelägen fråga – klimatpåverkan från transporter och hur dessa kan
klimatkompenseras. Nacka kommun har idag flera åtgärder för ett klimatsmart resande.
Flygresor klimatkompenseras och klimatsmarta resealternativ erbjuds anställda och
förtroendevalda. De metoder som Nacka kommun har valt för att såväl stimulera ett mer
klimatsmartresande som att kompensera för de resor som kommunen gör är valda för att
ge en stor effekt på utsläppen samtidigt som de administrativa kostnaderna bibehålls på en
så låg nivå som möjligt. Med den bakgrunden avslås förslagen om att klimatkompensera
samtliga resor och inrätta en lokal fond med de kompenserade beloppen.

Handlingar i ärendet

Förnyelseenhetens tjänsteskrivelse den 23 januari 2018
Motion

Yrkanden

Sidney Holm (MP) yrkade bifall till förslagen i motionen.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Med avslag på Sidney Holms yrkande beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet
med förnyelseenhetens förslag.

Protokollsanteckningar

Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp.
”Miljöpartiet anser att det varken behöver vara särskilt krångligt eller administrativt
betungande att införa ett lokalt system för klimatkompensation transporter, bara om man
medvetet krånglar till det för sig. Eftersom det inte är något lagkrav behöver systemet inte
vara hundraprocentigt och klarar kommunen inte av att genomföra detta på ett enkelt sätt
är det ett klart underbetyg åt den styrande majoritetens organisationsförmåga. Man missar
också det mobility management värde en lokal klimatkompensation skulle få. Förslaget
huvudsyfte är ju att lyfta klimatproblematiken för att påverka beteenden och attityder i en
grönare och mer hållbar riktning. Klimatet är mänsklighetens största utmaning och det
krävs att vi i kommunen gör allt vi kan för att bidra till en lösning. En lokal
klimatkompensation är bara en liten del i något mycket större och vi behöver en bred palett
av åtgärder för att bidra till en lösning på klimatutmaningen. Det börjar bli bråttom och vi
måste agera NU, inte senare.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr KFKS 2017/888

Underlätta för småbarnsföräldrar att vara
förtroendevalda
Politikerinitiativ den 29 september 2017 av Hans Peters (C)

Beslut

Ärendet återremitteras till stadsledningskontoret för att utreda om det går att få till enkla
rutiner för förtroendevaldas möjlighet att begära ersättning för barntillsyn enligt Reglemente
för de förtroendevalda.

Ärende

Kommunstyrelsen behandlade politikerinitiativet ”Underlätta för småbarnsföräldrar att vara
förtroendevalda” vid sammanträdet den 27 november 2017, § 334. I korthet innebar
politikerinitiativet att kommunstyrelsen skulle besluta om en översyn och eventuell
regelförändring så även förtroendevalda kunde ingå i systemet omsorg på obekväm tid som
kommunen erbjuder de föräldrar som förvärvsarbetar kvällar, nätter och helger.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet att hemställa till utbildningsnämnden att
utreda frågan om förtroendevalda kan omfattas av tjänsten omsorg på obekväm tid. Av
utbildningsnämndens beslut framgår att nämnden inte bedömer att möjligheten för de
förtroendevalda att omfattas av tjänsten omsorg på obekväm tid skulle förenkla för de
förtroendevalda att få barntillsyn. Utbildningsnämnden framhåller att det är av yttersta vikt
att småbarnsföräldrar har möjlighet att inneha förtroendeuppdrag, men att kommunen
genom andra sätt bör underlätta för förtroendevalda som är i behov av barnvakt.
Kommunstyrelsen gav även stadsledningskontoret i uppdrag att förenkla rutinerna kring de
förtroendevaldas möjlighet att begära ersättning för barntillsyn. Stadsledningskontoret har
därför utformat en blankett där både begäran om ersättning och styrkande av kostnad
hanteras i samma blankett. Blanketten möjliggör för förtroendevalda att anlita någon i deras
omgivning som barnvakt utan att det krävs en större administration. Sammantaget bedöms
blanketten förenkla för den förtroendevalda att anlita barnvakt samt att begära ersättning
för barnvaktskostnaden och därigenom har kommunen underlättat för småbarnsföräldrar
att vara förtroendevalda.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 januari 2018
Politikerinitiativ ”Underlätta för småbarnsföräldrar att vara förtroendevalda”
Kommunstyrelsen beslut 27 november 2017, § 334,
Utbildningsnämndens beslut den 6 december 2017, § 99
Blankett för att begära ersättning för barntillsyn
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendets tidigare behandling
Beslut i utbildningsnämnden den 6 december 2017 § 99
1. Utbildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen att avslå politikerinitiativet om att
förtroendevalda kan omfattas av tjänsten omsorg på obekväm tid.
2. Utbildningsnämnden föreslog kommunstyrelsen att utreda andra möjligheter som
ska underlätta för småbarnsföräldrar att vara förtroendevalda
Beslut i kommunstyrelsen den 27 november 2017 § 334
1. Kommunstyrelsen noterade redovisningen av förtroendevaldas nuvarande rätt till
ersättning för barntillsyn respektive tjänsten omsorg på obekväm tid.
2. Kommunstyrelsen hemställde till utbildningsnämnden att utreda frågan om
förtroendevalda kan omfattas av tjänsten omsorg på obekväm tid.
3. Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag att förenkla rutinerna kring
de förtroendevaldas möjlighet att begära ersättning för barntillsyn enligt Reglemente
för de förtroendevalda.
4. Utbildningsnämndens utredning och stadsledningskontorets uppdrag skulle vara
klara till den 31 januari 2018.
Politikerinitiativet ansågs därmed färdigbehandlat.

Yrkanden

Hans Peters (C) yrkade att ärendet skulle återremitteras till stadsledningskontoret för att
utreda om det går att få till enkla rutiner för förtroendevaldas möjlighet att begära
ersättning för barntillsyn enligt Reglemente för de förtroendevalda.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Hans Peters yrkande.

Protokollsanteckningar

Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas
arbetsutskottsgrupp.
”Vi välkomnar initiativet att underlätta det politiska engagemanget för småbarnsföräldrar
och uppmuntrar till förslaget att undersöka möjligheten att direkt fakturera barnvakter från
kommunen för att underlätta administrationen för politiskt aktiva.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Dnr KFKS 2017/586

Användningen av engångsmuggar stadshuset
Politikerinitiativ den 19 juni 2017 av Sidney Holm (MP)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen tar bort plastlocken till engångsmuggarna och
att anställda ska få information och uppmuntras att använda porslinsmuggar.
Politikerinitiativet är härmed hanterat.

Ärende

I ett politikerinitiativ tas frågan upp om användningen av pappersmuggar i stadshuset. Det
gäller främst i caféet där det går åt många pappersmuggar. Frågan är om de kan ersättas
med porslinsmuggar. Stadsledningskontoret har utrett frågan ur både ett miljömässigt och
ekonomiskt perspektiv. I utredning har alternativet att enbart använda porslinsmuggar i
stadshuset ställts mot alternativet att enbart använda pappersmuggar respektive att fortsätta
som idag med både och. Utredningen visar att porslinsmuggar är miljömässigt bäst men att
det innebär ökade kostnader med 150 %. Att enbart använda pappersmuggar är något
billigare än idag, men inte väsentligt billigare än idag.
Arbetsutskottet föreslår att kommunen tar bort plastlocken till pappmuggarna och att
anställda ska få information och uppmuntras att använda porslinsmuggar.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 januari 2018
Politikerinitiativ

Yrkanden

Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Emelie Friberg (S), i första hand att
kommunen ska övergå helt till porslinmuggar.
I andra hand yrkade Sidney Holm (MP), med instämmande av Emelie Friberg (S) att
plastlocken till engångsmuggarna tas bort och att anställda ska få information och
uppmuntras att använda porslinsmuggar.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslog Sidney Holms yrkande avseende att kommunen
ska övergå till enbart porslinsmuggar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Sidney Holms yrkande avseende
att ta bort plastlocken till engångsmuggarna och att anställda ska få information och
uppmuntras att använda porslinsmuggar.

Protokollsanteckningar

Hans Peters (C) lät anteckna följande för Centerpartiet arbetsutskottsgrupp.
”Det är en bra ambition att försöka minska användning av engångsmaterial i stadshuset.
Att minska ned antalet engångsmuggar till förmån för fler porslinsmuggar är rätt inriktning.
Vid receptionen och den servering som finns i närheten används pappersmuggar med
plastlock. Automaterna där är populära och många besökare och personal passar på att ta
en kopp kaffe eller the vid besök. Om det skulle finnas bara porslinsmuggar skulle det bli
avsevärda mängder disk och någon skulle behöva gå rumt och plocka muggar och bära ner
till disken rätt ofta. Kommunstyrelsen fattade dock rätt beslut att ta bort plastlocken.
Kommunen borde uppmana personalen att hellre använda flergångsmuggar om det är
möjligt.”
Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp.
”Miljöpartiet anser inte att det skulle bli dyrare att helt skrota engångsmuggarna och gå
över till porslinsmuggar. Det handlar helt om hur man räknar. Rent företagsekonomiskt
blir det dyrare men kommunen är inget företag, och samhällsekonomiskt blir det en vinst.
Ett stort problem när kommunen bara räknar i kronor och ören är att man missar de
samhällsekonomiska vinsterna. En ökad arbetsinsats för att hantera alla porslinsmuggar
skulle skapa arbetstillfällen, enkla sådana som det är brist på idag. Det skulle också innebära
en stor vinst för klimatet och miljön, något som tyvärr inte ryms i kommunens beräkning.”
Emelie Friberg (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp.
”Vi socialdemokrater står bakom att kommunen bör sluta använda pappersmuggar internt
och att endast porslinsmuggar ska införas i Stadshusets interna lokaler. Vi vill tillägga att i
framtiden bör man även se över möjligheten att använda sig av endast porslinsmuggar på
externa ytor.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr KFKS 2018/42

Ökad trygghet för ungdomar

Politikerinitiativ den 15 januari 2018 av Mats Gerdau (M)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.
Kommunstyrelsen noterar att de förslag som finns i politikerinitiativet genomförts eller är
under genomförande, och att medel i trygghetspaketet föreslås avsättas kopplat till
förslagen. Politikerinitiativet är härmed hanterat.

Ärende

I politikerinitiativet föreslår Mats Gerdau (M) att ett antal åtgärder ska vidtas med
anledning av de knivrån som skett mot ungdomar nu och tidigare. Åtgärderna som föreslås
är kamera-övervakning, att sätta in väktare och att förbättra belysning. Med anledning av
knivrånen och en stor skadegörelse som skedde på Järlahöjden har redan sly röjts och
belysning förbättrats. Ordningsvakter har patrullerat i området under jul- och
nyårshelgerna. En upphandling av kameraövervakning genomförs nu skyndsamt. I det
trygghetspaket som fullmäktige fattat beslut om föreslås att medel bland annat ska avsättas
till de åtgärder som föreslås i initiativet. Arbetsutskottet menar att det härmed är hanterat.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2018
Politikerinitiativ

Yrkanden

Sidney Holm (MP) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Sidney Holms yrkande.

Protokollsanteckningar

Sidney Holm lät anteckna följande för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp.
”Miljöpartiet stöttar politikerinitiativet från Mats Gerdau till 100 %. Vi håller däremot inte
med om att bristen på poliser i Nacka är S-MP-regeringens fel, som Gerdau låter påskina.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

45 (48)

6 februari 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Polisbristen är en följd av den stora omorganisationen inom polisen och bakom denna
fanns en bred politisk majoritet, där även Moderaterna ingick.”
Khashayar Farmanbar (S) lät anteckna följande för Socialdemokraternas
arbetsutskottsgrupp.
”Vi socialdemokrater satsar tre gånger mer än Alliansen på Polarna, Nattvandring,
införande av fältassistenter som är vuxna med myndighetsansvar, kameraövervakning,
ordningsvakter och andra trygghetsåtgärder. Alla dessa är kommunala åtgärder som ökar
tryggheten lokalt oavsett varifrån förövarna kommer.
Polisens omorganisation, som genomfördes av Alliansregeringen, innebär att polisen
prioriterar resurserna på att motverka de kriminella gängens framfart och skjutningar i StorStockholm, därför har Nacka som varit förhållandevis lugn fått färre poliser. Vi
socialdemokrater ifrågasätter inte polisens bedömning och till skillnad från Nackas
moderater försöker inte skylla allt på den omorganisation som Alliansen genomförde. Vi
konstaterar att efter Alliansregeringen 8-år av stiltje på polisutbildningar, har S-ledda
regeringen fördubblat intagningen till polishögskolan och startar en ny polisutbildning. Det
är så det kan bli fler poliser i Nacka och i landet. Totalt satsar regeringen på 10 000 nya
poliser till 2024. Nackas majoritet har under lång tid prioriterat skattesänkning före trygghet
och välfärd, och står därför med särskilt dålig beredskap för att möta den senaste tidens
rånvåg. Därför prioriterar vi hellre välfärden och satsar tre gånger mer än Alliansen på
tryggheten istället för att sänka skatten.”
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23 – 28

Dnr KFKS enl tabell

Remiss av motioner från kommunfullmäktige den 29
januari 2018
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motioner väckta i kommunfullmäktige den 29
januari 2018 enligt tabell.

Ärende

§

23

24

25

26

27

Motion
Motion – Kommunal
hemtjänst
Motion den 29 januari 2018
av Gunnel Nyman Gräff m fl
(S)
Motion - Inrätta tjänst i
hemmet med teknikstöd
för äldre
Motion den 29 januari 2018
av Gunnel Nyman Gräff m fl
(S)
Motion – Öka den
politiska representationen
vid kommunevenemang
Motion den 29 januari 2018
av Gunnel Nyman Gräff m fl
(S)
Motion – Offentliga
toaletter i Nacka
Motion den 29 januari 2018
av Lisskulla Zayane och
Sidney Holm (MP)

Motion – Översyn av
finansieringen av
Skurubron

Ordförandes signatur

D-nr

Remitteras till

Remisstid

KFKS
2018/81

Välfärd
samhällsservice

KSVU den
17 april
2018

KFKS
2018/82

ÄLN

KSAU den
22 maj
2018

Den 8 maj
2018

KFKS
2018/83

Stadsledningskontoret/Förnyelseenheten

KSAU den
17 april
2018

Den 4 april
2018

KFKS
2018/84

Enheten för
bygg och
anläggning,
äldrenämnden,
seniorrådet,
tillgänglighetsrådet

KSSU den
12 juni
2018

Den 30 maj
2018

KFKS
2018/85

Stadsledningskontoret

KSAU den
17 april

Den 4 april
2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Inlämnas
senast
Den 4 april
2018
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28

Motion den 29 januari 2018
av Lisskulla Zayane och
Sidney Holm (MP)
Motion – Affischering på
valplank i Nacka
Motion den 29 januari 2018
av David Bergquist och Åsa
Nyberg (SD)

2018
KFKS
2018/86

Stadsledningskontoret

KSAU den
20 mars
2018

Den 7 mars
2018

Handlingar i ärendet
PM den 30 januari 2018
Motioner

Yrkanden

Sidney Holm (MP) yrkade bifall till att remittera motionerna enligt förslaget med den
ändring att Motion – Offentliga toaletter i Nacka även ska remitteras till äldrenämnden,
seniorrådet och tillgänglighetsrådet och att ärendet behandlas på stadsutvecklingsutskottet
senast den 12 juni 2018

Beslutsgång

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i enlighet med Sidney Holms yrkande.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 29

Övriga frågor
Beslut

Det fanns inga övriga frågor på mötet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

