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Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 
BEVIS OM ANSLAGSDAG 
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat, §§ 64-78 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 21 februari 2022 
Anslaget sätts upp 23 februari 2022 
Anslaget tas ned 17 mars 2022 
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus 
 
Underskrift  ...........................................................................  
 Kommunsekreterare 

Utdragsbestyrkande 
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 Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
BEVIS OM ANSLAGSDAG 
Kommunfullmäktiges protokoll är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 21 februari 2022 
Anslaget sätts upp 24 februari 2022 
Anslaget tas ned 18 mars 2022 
Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus 
 
Underskrift  ...........................................................................  
 Kommunsekreterare 

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

Ledamöter X/-   Ersättare T/N  
 Moderata samlingspartiet (M) 
Mats Gerdau X   Elisabeth Engström T  

Asta Groth X   Anders Bruhn T  

Tobias Nässén X   Annika Jung T  

Helene Skantze  X   Vilma Mori Aguilar -  

Filip Wiljander  X   Dominique Faymonville -  

Eva Öhbom Ekdahl X   Per Norling T §§ 91-101 

Bo Bergkvist  X   Angela Berglund -  

Richard Wendt  X   Noa Samenius -  

Oliver Rykatkin X   Christina Rinman -  

Eivor Örenmark X   Jan Bjurfors -  

Magnus Sjöqvist X  §§ 61-90    

Anna Kjellin Flory -      

Peter Zethraeus  X      

Johan Hiller X      

Axel Krottler X      

Andreas Brännström -      

Lotta Riedel   X      

Lena Gatenborg  -      

Richard Herrey X      

 Centerpartiet (C) 
Christine Lorne  X   Björn Strehlenert -  

Hans Peters  X   Maria Håård -  
Håkan Ekengren  X   Ylva Hedman T §§ 61-90 

Johan Krogh  X      
Olga Anikina X  §§ 91-101    
Martin Hedman  X      
 Liberalerna (L) 
Gunilla Grudevall-Steen X   Johan Kjellman T  
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Monica Brohede Tellström X   Karin Bünger -  
Martin Sääf X   Jonas Conradsson -  
Anna-Karin Boréus X      
Lena Linnerborg -      
 Kristdemokraterna (KD) 
Karin Teljstedt -   Malin Gunnesson N  

Anders Tiger X   Jack Sjölund T  

Lydia Liu (-) X      

 Socialdemokraterna (S) 
Andreas Falk -   Ella Tegsten  -  

Hadia Mian -   Erik Svanfeldt  T  

Maria Raner  X   Emelie Friberg -  

Espen Bjordal  X   Andreas Andersson T  

Gunnel Nyman Gräff  X   Maja Fjaestad T  

Martin Hellströmer  X   Henrik Unosson T  

Majvie Swärd  X      
Mattias Qvarsell X      
Helena Westerling  X      
Carl-Magnus Grenninger  -      
Alva Dahn  -      

 Nackalistan (NL) 
Christina Ståldal X   Lamin Jatta Modigh  T 88-101 
Mikael Carlsson  X   Kristina Granlund T 61-87 
Lina Olsson  X   Carin Larsson N  
YuSie Rundkvist Chou  X      
Bosse Ståldal  -      
 Sverigedemokraterna (SD) 
Åsa Nyberg X   Pernilla Axelsson (-) -  
Esa Örmä X   Christina Wiltman -  
Stephan Andersson  X   Bror Bergquist N  
Leonid Yurkovskiy  X      
David Hyde  X      

 Miljöpartiet de gröna (MP) 
Sidney Holm X   Göran Börjesson T  
Lisskulla Zayane X   Desha Svenneborg T  

Ninni Lindberg  -      
Louise Ollivier -      
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 Vänsterpartiet (V) 
Amanda Sandholm  -   Tomas Ottosson T  

Lisa Rasmussen X   Rolf Wasteson T §§ 61-87 

Fredrik Holmqvist X  §§ 88-101    
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§ 62 

Protokolljusterare 

Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Anders Tiger (KD) och Martin Hellströmer (S) att justera  
protokollet tillsammans med ordföranden. Justeringen äger rum den 21 februari 2022 och 
den 24 februari 2022. 
 
- - - - - 
 
  



 
13 (87) 

 21 februari 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunfullmäktige 
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§ 63 KFKS 2022/1 

Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt 
meddelanden och tillkännagivanden 

Beslut 
Anmälningarna noteras till protokollet. 

Anmälningar till kommunfullmäktige 2022-02-21 

Skrivelser från revisorerna 
Skrivelse från revisorerna daterad 2022-02-09 inklusive bilaga, 
Revisionsplan för 2022 

Övrigt 
Inga övriga skrivelser 

 
- - - - - 
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§ 64 KFKS 2018/888 

Val av kommunalråd i opposition samt 
kommunalrådsresurs efter Khashayar Farmanbar (S) 
t.o.m. 2022-03-31 

Beslut 
Till kommunalråd i opposition väljs  
Gunnel Nyman Gräff (S), 50 % 
 
Till kommunalrådsresurs väljs 
Alva Dahn (S), 50 % 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 65 KFKS 2018/888 

Val av ledamot tillika 2:e vice ordförande i styrelsen för 
Nacka Stadshus AB efter Khashayar Farmanbar (S) 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2022 

Beslut 
Till ledamot tillika 2:e vice ordförande väljs Gunnel Nyman Gräff (S). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 66 KFKS 2018/888 

Val av ledamot i styrelsen för Nacka Stadshus AB efter 
Gunnel Nyman Gräff* (S) t.o.m. ordinarie bolagsstämma 
2022 

Beslut 
Till ledamot väljs Alva Dahn (S). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
*Eftersom Gunnel Nyman Gräff har valts till ledamot tillika 2:e vice ordförande har hennes ledamotsplats 
blivit tillgänglig. 
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§ 67 KFKS 2018/888 

Val av ledamot tillika 2:e vice ordförande i styrelsen för 
Nacka Stadshus AB efter ordinarie bolagsstämma 2022 
t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 

Beslut 
Val av ledamot tillika 2:e vice ordförande bordläggs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
  



 
18 (87) 

 21 februari 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunfullmäktige 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 68  KFKS 2018/888 

Val av ombud vid Storsthlms förbundsmöte efter 
Khashayar Farmanbar (S) t.o.m. 2022-12-31 

Beslut 
Val av ombud bordläggs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 69 KFKS 2018/888 

Nyval av ersättare (S) i äldrenämnden t.o.m.  
2022-12-31 

Beslut 
Val ersättare bordläggs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 70 KFKS 2018/888 

Val av nämndeman till Nacka tingsrätt efter Sara 
Ljungstedt (utsedd av C) t.o.m. 2023-12-31 

Beslut 
Val av nämndeman bordläggs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 71 KFKS 2018/888 

Val av nämndeman till Nacka tingsrätt efter Johan 
Wallin (utsedd av M) t.o.m. 2023-12-31 

Beslut 
Val av nämndeman bordläggs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 72 KFKS 2018/888 

Val av nämndeman till Nacka tingsrätt efter Kerstin 
Barve (utsedd av NL) t.o.m. 2023-12-31 

Beslut 
Val av nämndeman bordläggs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 73 KFKS 2018/888 

Val av ersättare i kulturnämnden efter Robin Irberger 
(M) t.o.m. 2022-12-31 

Beslut 
Val av ersättare bordläggs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 74 KFKS 2018/888 

Val av ersättare i kulturnämnden efter Anne Skoogh* 
(L) t.o.m. 2022-12-31  

Beslut 
Val av ersättare bordläggs. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
*Eftersom Anne Skoogh (L) har valts till ledamot har hennes ersättarplats blivit tillgänglig. 
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§ 75 KFKS 2018/888 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
överförmyndarnämnden från Nawroz Mubariz (KD) 
samt val av ny ersättare t.o.m. 2022-12-31 

Beslut 
Begäran om entledigande beviljas. 
 
Till ersättare väljs Henrik Lindberg (KD). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 76 KFKS 2018/888 

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i 
fritidsnämnden från Terese Nymoen (KD) samt val av ny 
ledamot t.o.m. 2022-12-31 

Beslut 
Begäran om entledigande beviljas. 
 
Till ledamot väljs Martin Gunnesson (KD). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 77 KFKS 2018/888 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden från Martin Gunnesson (KD) samt val av 
ny ersättare t.o.m. 2022-12-31 

Beslut 
Begäran om entledigande beviljas. 
 
Till ersättare väljs Gregor Bergquist (KD). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 78 KFKS 2018/888 

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i 
fritidsnämnden från Gregor Bergquist (KD) samt val av 
ny ersättare t.o.m. 2022-12-31 

Beslut 
Begäran om entledigande beviljas. 
 
Till ersättare väljs Andréas Bäckdahl (KD). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
- - - - - 
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§ 79 KFKS 2021/307, 2020/40, 2016/1131 

Exploateringsavtal med Nacka Mark Exploatering KB 
inom stadsbyggnadsprojekt Ryssbergen, Västra Sicklaön 
Fastighet Sicklaön 13:3 och Sicklaön 134:21 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget exploateringsavtal med Nacka 

Mark Exploatering KB (org.nr. 916633-8401) avseende detaljplan för del av 
Ryssbergen, för del av fastigheten Sicklaön 13:3 och del av fastigheten Sicklaön 
134:21  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget genomförandeavtal med Nacka 

Mark Exploatering KB (org.nr. 916633-8401) avseende skyddsåtgärder och 
bemyndigar kommunstyrelsen att besluta om eventuella ändringar som inte är av 
principiell karaktär. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsprojektet Ryssbergen är en del av Centrala Nacka som ska utvecklas till en 
stadsdel där det urbana och naturen möts, i enlighet med antaget detaljplaneprogram för 
Centrala Nacka. Nya bostäder om cirka 45 000 kvadratmeter BTA (400-600 bostäder) och 
cirka 25 000 BTA verksamhetslokaler möjliggörs i förslag till ny detaljplan samtidigt som 
större delen av Ryssbergen föreslås bli ett nytt naturreservat. 
 
Exploatör tillika markägare är Nacka Mark Exploatering KB, som ägs gemensamt av HSB 
Bostad AB och Skanska AB. Exploatören ansvarar för detaljprojektering och produktion 
av allmänna anläggningar samt utbyggnad av kvartersmark. Produktionen av bostäder, 
verksamhetslokaler och utbyggnaden av allmänna anläggningar pågår under cirka 10 år efter 
att detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen övertar de allmänna anläggningarna efter 
att de har färdigställts och en övertagandesyn har genomförts.  
 
Ett förslag till exploateringsavtal för Ryssbergen har tagits fram mellan Nacka Mark 
Exploatering KB och kommunen för att reglera utvecklingen inom planområdet samt 
ansvar- och kostnadsfördelning mellan kommun och exploatör.  
 
Exploatören erlägger en exploateringsersättning om cirka 21 miljoner kronor samt en 
medfinansiering för tunnelbanan om cirka 43 miljoner kronor. Kommunalt övertagande av 
allmänna anläggningar medför ökade driftkostnader om 0,55 miljoner kronor per år samt 
ökade kapitaltjänstkostnader på cirka 2,3 miljoner kronor (år 1). 
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Exploateringsersättningen och medfinansieringen för tunnelbanan generera tillsammans ett 
positivt netto till kommunen om cirka 64 miljoner kronor. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 februari 2022, § 53 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten, daterad den 9 februari 2022 
Bilaga 1 Exploateringsavtal med Nacka Mark Exploatering KB  
Bilaga 2 Genomförandeavtal för skyddsåtgärder 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), Helena Westerling (S), 
Gunilla Grudevall-Steen (L) och Anders Tiger (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL), Sidney Holm (MP), 
Tomas Ottosson (V), Esa Örmä (SD) och Mikael Carlsson (NL), att förslaget skulle avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärdes och verkställdes. Följande voteringsproposition godkändes: ”Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag.”  
 
Vid voteringen avgavs 42 ja-röster och 18 nej-röster. 1 ledamot avstod från att rösta. 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige därmed hade bifallit kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Vid voteringen avgavs röster enligt bilaga. 
• Voteringslista 1  

Reservationer 
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistan och angav följande.  
”Eftersom Nackalistan yrkar avslag till detaljplanen Ryssbergen, yrkar vi även att 
exploateringsavtalet avslås och reserverar oss emot detta. Se även vår 
reservationsanteckning för ärende #9, detaljplan Ryssbergen.” 
 
Esa Örmä reserverade sig mot beslutet för Sverigedemokraterna och angav 
följande.  
”Tyvärr ser en lång kamp för ett grönt Nacka, grönt även på den tätbefolkade västra 
Sicklaön, nu ut att gå mot sitt slut, i alla fall vad det gäller Ryssbergen. Många goda 
argument har under åren lyfts fram för ett avbrytande av jätteprojektet, och ett skapande av 
naturreservat i hela området i stället. Nackas styrande majoritet har inte låtit sig påverkas 
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nämnvärt. Det gröna som blir kvar kan inte uppfylla det som Ryssbergen länge har varit, 
för Nackaborna och andra: att vara en grön lunga och en oas av natur nära Stockholms 
stadskärna. 
Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan 
fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som 
kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även 
tätbebyggd på många platser. En grön kommun kan fungera, och ändå expandera med nya 
välbehövliga bostäder och lokaler – det som behövs är lite måttfullhet och eftertanke i 
fastighetspolitiken. 
Sverigedemokraterna kommer för överskådlig framtid att vara en viktig del av kampen för 
ett Nacka som är såväl modernt som expansivt på rätt sätt – och som samtidigt fortsätter 
att vara ett grönt hem för Nackaborna.” 
 
Lisskulla Zayane reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiet och angav följande. 
”Miljöpartiet vill inte se någon ny bebyggelse i Ryssbergen över huvud taget och vi är starkt 
kritiska till detaljplanen för området, som dock inte har vunnit laga kraft ännu.  
En exploatering här medför förlust av ovärderliga naturvärden, biologisk mångfald som 
aldrig kan återskapas, och innebär en förlust av flera viktiga ekosystemtjänster. 
Området har ett stort värde som rekreations- och friluftsområde både för dagens 
närboende och alla nya nackabor som kommer flytta in i centrala Nacka under de 
kommande åren. Området används redan idag flitigt av över 3000 barn och ungdomar från 
skolorna i närområdet, både för teoretisk undervisning, praktiska tillämpningar och mer 
fysiska aktiviteter. 
Nacka är idag en rik kommun, och stor del av rikedomen ligger i alla de fantastiska 
naturområden som finns i kommunen. Här har den stadsnära urskogslika naturen i 
Ryssbergen en särskild plats i alla naturvänners hjärta. Utan den delen av Ryssbergen den 
politiska majoriteten nu vill skövla, blir Nacka en fattigare kommun.” 
 
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet och angav följande.  
”Exploateringsavtalet är direkt kopplat till detaljplanen för Ryssbergen. I och med att vi 
inte vill exploatera Ryssbergen så ska exploateringsavtalet inte ingås. Ryssbergen är ett 
omistligt naturområde nära inpå bebyggelsen i västra Nacka. Området har stort 
rekreationsvärde främst för de kringboende men särskilt ett stort värde för naturvården. 
Det är unikt att ha en gammelskog så nära inpå storstaden och tät bostadsbebyggelse. 
Miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen visar klart de stora negativa konsekvenserna 
av den tilltänkta utbyggnaden. Detta är också något som Nackas miljöorganisationer 
framfört. Vänsterpartiet har varit emot att exploatera Ryssbergen ända sedan frågan kom 
upp för beslut första gången. Vi menar att det är oanständigt mot kommande generationer 
att ens komma på tanken att sabotera detta urskogsområde.” 
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Protokollsanteckningar 
Peter Zethraeus lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna. 
”Ryssbergen är ett fantastiskt område, orörd gammelskog med naturvärden i klass med 
Tyresta Nationalpark. Den politiska ambitionen har sedan länge varit att rädda området för 
framtiden. När det som här gäller privatägd mark, är en sådan ambition inte helt 
okomplicerad. 
För oss handlar inte frågan om att Ryssbergen ska räddas för framtiden, utan om hur 
marken ska räddas. 
Vi är helt transparenta med att vi släpper fram en detaljplan som bebygger 17% av området 
i bullerstört läge, och att vi därigenom skapar möjligheten att här och nu rädda 83% av 
området som Naturreservat och naturmark för framtiden. Den möjligheten bör vi ta. 
Politik handlar om att finna kompromisser och att landa i bra avvägda lösningar. 
Det är enkelt att som huvudparten av oppositionen stå på barrikaden och ropa att hela 
Ryssbergen ska vara naturreservat. Men ingen av dem har förklarat hur det ska gå till. 
Att instifta naturreservat i strid med markägarens vilja är en komplicerad och oviss process. 
Att hänvisa till planmonopolet är inte att lösa ut frågan, det är att skjuta den på framtiden 
och förlita sig på framtida majoriteter. 
Vi Moderater står upp för Nackas gröna värden. Bara i år instiftar vi naturreservat, 
inklusive Ryssbergen, om 260 hektar, en yta stor som halva Södermalm. 
Nackaborna är också de kommuninnevånare i Sverige som har närmast till skyddad natur, i 
snitt 600 meter. Vår vision är att halva Nacka ska vara grönt.” 
 
Hans Peters lät anteckna följande till protokollet för Centerpartiet. 
”Det är glädjande att vi nu närmar som slutet på den långa process som nu leder fram till 
att Ryssbergen blir naturreservat. Det ser vi som en stor framgång och vi anser också att 
kompromissen mellan bevarande och ny bebyggelse är acceptabel. Det är förvisso 
beklagligt att den nya markägaren som nyligen köpt den bit mark som ligger mot 
Svindersviken motsätter sig bildandet av reservatet på sin mark, men kommunen kommer 
ändå att gå vidare med reservatsbildningen. Antingen förvärvar kommunen den marken 
eller så kommer kommunen åberopa intrångsersättning vilket markägaren inte kan motsätta 
sig” 
 
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande till protokollet för Liberalerna. 
”Liberalerna ställer sig bakom bildandet av Ryssbergens naturreservat och den nya 
bebyggelsen i Ryssbergen. Liberalerna har varit drivande i bildandet av naturreservatet och 
har varit tydliga med att det ska ske samtidigt som planerna för bostäder antas. Ingen 
byggnation utan naturreservat.” 
 
Anders Tiger lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraterna. 
”Vi gläds inte över att natur byggs bort på några procent av Ryssbergens yta. Det vi gläds 
över, vad gäller det här projektet, är följande: 
•  att projektet bidrar till Nackas stora miljösatsning – tunnelbanan. Kanske den största 

miljösatsningen i Nacka någonsin 
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•  att 80 procent av området Ryssbergen får ett mycket starkt skydd, att det under 
överskådlig tid förblir naturområde och väldigt svårt att i ett senare skede exploatera 

•  att vi får till bostäder till människor som lider av bostadsbristen i Stockholmsområdet 
• att naturinventering och planering av projektet gjorts så omfattande och noggrant, att 

de 80 procent som skyddas får ett genomtänkt och gott skydd 
•  att vi får fler arbetstillfällen i Nacka genom en byggnad som samtidigt ger naturområdet 

bakom, och de nya bostäderna, ett bra bullerskydd. 
Vi menar att det är stora och bestående värden som skapas genom detta beslut.” 
 
Helena Westerling lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
”Att en del av Ryssbergen byggs med ny verksamhetsyta och nya bostäder är en 
kompromiss för att få loss annan mark för bl.a. utbyggnaden av tunnelbanan, samt att 
kunna få igenom att andra delar av Ryssbergen ska kunna bli naturreservat. Vi har vägt för 
och emot och vi har landat i att denna kompromiss är den bästa vi kommer kunna nå. Med 
det sagt har processen inte varit enkel. Vi socialdemokrater är nöjda med att avtal, 
detaljplan och genomförandebeslut för såväl nya bostäder, verksamhetslokaler och nytt 
naturreservat nu finns på plats. Nacka ska vara en kommun som tänker på oss som är 
invånare här och nu, såväl som nästa generation. För att bygga en kommun där fler får 
chansen att leva och bo i Nacka så är detaljplanen med tillhörande exploateringsavtal i 
Ryssbergen ett smart drag.  
Men, det finns enligt oss socialdemokrater en väsentlig brist i förslaget till detaljplan, och 
det är en fråga som vi tyvärr ofta behöver ta upp, bristen på barnens förutsättningar till en 
tillräcklig yta för utevistelse och lek. Vi är starkt kritiska till att det inte tas hänsyn till 
barnens behov.  
Förhoppningsvis kan detta bli ett medskick och uppmaning till kommande exploatörer och 
byggherrar att trots detaljplanens begränsningar hitta bästa tänkbara lösning för barnen.” 
 
- - - - - 
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§ 80 KFKS 2016/1131 

Avtal om överföring av mark gällande Ryssbergens 
naturreservat, fastighet Sicklaön 13:3 och 39:1, Västra 
Sicklaön  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ingå föreslaget avtal om överföring av 
mark med Nacka Mark Exploatering KB (org.nr 916633-8401) och Ryssbackens 
Förvaltning HB (org.nr 916607-3503) gällande Ryssbergens naturreservat för del av 
fastigheterna Sicklaön 13:3 och Sicklaön 39:1. 

Ärendet 
Ett förslag till avtal om överföring av mark till kommunen gällande Ryssbergens 
naturreservat har tagits fram. Avtalet avser del av fastigheten Sicklaön 13:3 som ägs av 
Nacka Mark Exploatering KB och del av fastigheten Sicklaön 39:1 som ägs av Ryssbacken 
Förvaltning HB. Dessa markområden, cirka 12 hektar, utgör större delen av det aktuella 
naturreservatsområdet som avses att bildas. Mindre markområden som enligt avtalet ska 
överföras till kommunen ligger utanför föreslaget naturreservatsområde. Marköverföring av 
dessa markremsor sker för en lämpligare fastighetsindelning. 
 
Avtalet reglerar att överföring av samtliga aktuella markområden ska ske till kommunens 
fastighet Sicklaön 14:1 till en ersättning om 2 000 000 kronor. Kommunen tillträder 
marken när erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft. Exploatören Nacka Mark 
Exploatering KB ansvarar för och bekostar de skyddsåtgärder på bergsskärningar som kan 
behöva genomföras på delar av markområdet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 februari 2022, § 54 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten, daterad den 9 februari 2022 
Bilaga 1 Avtal överföring av mark vid bildande av naturreservat inklusive bilagor 1-4 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), Helena Westerling (S), 
Gunilla Grudevall-Steen (L) och Anders Tiger (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Rolf Wasteson (V) yrkade i första hand att ärendet återremitteras i syfte att utöka avtalet 
om överföring av mark gällande hela markområdet i Ryssbergen och i andra hand avslag på 
kommunstyrelsens förslag. I dessa yrkanden instämde Sidney Holm (MP), Tomas Ottosson 
(V) och Esa Örmä (SD). 
 
Mikael Carlsson (NL) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställde först förslaget att återremittera ärendet mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat att avslå förslaget. 
 
Votering begärdes och verkställdes. Följande voteringsproposition godkändes: ”Den som 
vill avslå återremissyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.”  
 
Vid voteringen avgavs 42 ja-röster och 19 nej-röster. Ordföranden konstaterade att 
kommunfullmäktige därmed hade avslagit återremissyrkandet. 
 
Vid voteringen avgavs röster enligt bilaga. 
• Voteringslista 2 
 
Därefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Reservationer 
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistan och angav följande.  
”Eftersom Nackalistan yrkar avslag till detaljplanen Ryssbergen, yrkar vi även att 
marköverföringen avslås och reserverar oss emot detta. Se även vår reservationsanteckning 
för ärende #9, detaljplan Ryssbergen.” 
 
Esa Örmä reserverade sig mot beslutet för Sverigedemokraterna och angav 
följande.  
”Tyvärr ser en lång kamp för ett grönt Nacka, grönt även på den tätbefolkade västra 
Sicklaön, nu ut att gå mot sitt slut, i alla fall vad det gäller Ryssbergen. Många goda 
argument har under åren lyfts fram för ett avbrytande av jätteprojektet, och ett skapande av 
naturreservat i hela området i stället. Nackas styrande majoritet har inte låtit sig påverkas 
nämnvärt. Det gröna som blir kvar kan inte uppfylla det som Ryssbergen länge har varit, 
för Nackaborna och andra: att vara en grön lunga och en oas av natur nära Stockholms 
stadskärna. 
Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan 
fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som 
kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även 
tätbebyggd på många platser. En grön kommun kan fungera, och ändå expandera med nya 
välbehövliga bostäder och lokaler – det som behövs är lite måttfullhet och eftertanke i 
fastighetspolitiken. 
Sverigedemokraterna kommer för överskådlig framtid att vara en viktig del av kampen för 
ett Nacka som är såväl modernt som expansivt på rätt sätt – och som samtidigt fortsätter 
att vara ett grönt hem för Nackaborna.” 
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Lisskulla Zayane reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiet och angav följande. 
”Miljöpartiet vill inte se någon ny bebyggelse i Ryssbergen över huvud taget och vi är starkt 
kritiska till detaljplanen för området, som dock inte har vunnit laga kraft ännu.  
En exploatering här medför förlust av ovärderliga naturvärden, biologisk mångfald som 
aldrig kan återskapas, och innebär en förlust av flera viktiga ekosystemtjänster. 
Området har ett stort värde som rekreations- och friluftsområde både för dagens 
närboende och alla nya nackabor som kommer flytta in i centrala Nacka under de 
kommande åren. Området används redan idag flitigt av över 3000 barn och ungdomar från 
skolorna i närområdet, både för teoretisk undervisning, praktiska tillämpningar och mer 
fysiska aktiviteter. 
Nacka är idag en rik kommun, och stor del av rikedomen ligger i alla de fantastiska 
naturområden som finns i kommunen. Här har den stadsnära urskogslika naturen i 
Ryssbergen en särskild plats i alla naturvänners hjärta. Utan den delen av Ryssbergen den 
politiska majoriteten nu vill skövla, blir Nacka en fattigare kommun.” 
 
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet och angav följande.  
”Ärendet i sig med att överföra mark för bildandet av ett mindre naturreservat i Ryssbergen 
från Nacka mark exploatering KB och Ryssbacken Förvaltning HB till kommunen är inte 
det problematiska i detta ärende. Det är planeringen för att stympa Ryssbergens urskog och 
bebygga viktiga delar av skogen med fastigheter för både boende och verksamheter. Det 
planeras för bilförsäljning och drivmedelsförsäljning där det idag står utvecklade träd, vissa 
är flera hundra år gamla, de är viktiga byggstenar i ett fullt fungerande ekosystem. Det 
kommer att slås sönder av att kärnområdet som är byggbart exploateras. Det bästa vore 
därför att göra hela Ryssbergen till naturreservat eller bara låta skogen och marken vara och 
fungera som den gör idag. Behovet av mark för rekreation och lek kommer öka betydligt i 
Nacka med den stora förändring som sker när Nacka växer med 13 500 bostäder på 
Sicklaön. Att i det läget välja att exploatera ett så centralt och viktigt naturområde är helt 
fel.” 

Protokollsanteckningar 
Peter Zethraeus lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna. 
”Ryssbergen är ett fantastiskt område, orörd gammelskog med naturvärden i klass med 
Tyresta Nationalpark. Den politiska ambitionen har sedan länge varit att rädda området för 
framtiden. När det som här gäller privatägd mark, är en sådan ambition inte helt 
okomplicerad. 
För oss handlar inte frågan om att Ryssbergen ska räddas för framtiden, utan om hur 
marken ska räddas. 
Vi är helt transparenta med att vi släpper fram en detaljplan som bebygger 17% av området 
i bullerstört läge, och att vi därigenom skapar möjligheten att här och nu rädda 83% av 
området som Naturreservat och naturmark för framtiden. Den möjligheten bör vi ta. 
Politik handlar om att finna kompromisser och att landa i bra avvägda lösningar. 
Det är enkelt att som huvudparten av oppositionen stå på barrikaden och ropa att hela 
Ryssbergen ska vara naturreservat. Men ingen av dem har förklarat hur det ska gå till. 
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Att instifta naturreservat i strid med markägarens vilja är en komplicerad och oviss process. 
Att hänvisa till planmonopolet är inte att lösa ut frågan, det är att skjuta den på framtiden 
och förlita sig på framtida majoriteter. 
Vi Moderater står upp för Nackas gröna värden. Bara i år instiftar vi naturreservat, 
inklusive Ryssbergen, om 260 hektar, en yta stor som halva Södermalm. 
Nackaborna är också de kommuninnevånare i Sverige som har närmast till skyddad natur, i 
snitt 600 meter. Vår vision är att halva Nacka ska vara grönt.” 
 
Hans Peters lät anteckna följande till protokollet för Centerpartiet. 
”Det är glädjande att vi nu närmar som slutet på den långa process som nu leder fram till 
att Ryssbergen blir naturreservat. Det ser vi som en stor framgång och vi anser också att 
kompromissen mellan bevarande och ny bebyggelse är acceptabel. Det är förvisso 
beklagligt att den nya markägaren som nyligen köpt den bit mark som ligger mot 
Svindersviken motsätter sig bildandet av reservatet på sin mark, men kommunen kommer 
ändå att gå vidare med reservatsbildningen. Antingen förvärvar kommunen den marken 
eller så kommer kommunen åberopa intrångsersättning vilket markägaren inte kan motsätta 
sig” 
 
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande till protokollet för Liberalerna. 
”Liberalerna ställer sig bakom bildandet av Ryssbergens naturreservat och den nya 
bebyggelsen i Ryssbergen. Liberalerna har varit drivande i bildandet av naturreservatet och 
har varit tydliga med att det ska ske samtidigt som planerna för bostäder antas. Ingen 
byggnation utan naturreservat.” 
 
Anders Tiger lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraterna. 
”Vi gläds inte över att natur byggs bort på några procent av Ryssbergens yta. Det vi gläds 
över, vad gäller det här projektet, är följande: 
•  att projektet bidrar till Nackas stora miljösatsning – tunnelbanan. Kanske den största 

miljösatsningen i Nacka någonsin 
•  att 80 procent av området Ryssbergen får ett mycket starkt skydd, att det under 

överskådlig tid förblir naturområde och väldigt svårt att i ett senare skede exploatera 
•  att vi får till bostäder till människor som lider av bostadsbristen i Stockholmsområdet 
• att naturinventering och planering av projektet gjorts så omfattande och noggrant, att 

de 80 procent som skyddas får ett genomtänkt och gott skydd 
•  att vi får fler arbetstillfällen i Nacka genom en byggnad som samtidigt ger naturområdet 

bakom, och de nya bostäderna, ett bra bullerskydd. 
Vi menar att det är stora och bestående värden som skapas genom detta beslut.” 
 
Helena Westerling lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
”Vi socialdemokrater är nöjda med att avtal, detaljplan och genomförandebeslut för såväl 
nya bostäder, verksamhetslokaler och nytt naturreservat nu finns på plats. Nacka ska vara 
en kommun som tänker på oss som är invånare här och nu, såväl som nästa generation. Ett 
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naturreservat har nu förutsättningar för att kunna bildas och ge ett varaktigt skydd till en 
stor del av Ryssbergen för framtiden. Det tycker vi är väldigt positivt.” 
 
- - - - - 
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§ 81 KFKS 2017/580 

Detaljplan för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 13:3 
och del av 134:21, på västra Sicklaön 
Antagande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Ryssbergen, del av Sicklaön 
13:3 och del av 134:21, på västra Sicklaön. 

Ärendet 
Ett förslag till detaljplan för del av Ryssbergen har tillstyrkts av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  
 
Planområdet omfattar 5,6 hektar och är beläget i den västra delen av Centrala Nacka. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för 400-600 bostäder i sex till tio våningar, en större 
verksamhetsbyggnad och en förskola om fyra avdelningar inom mark som idag utgörs av 
skogsmark. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en ny gatustruktur, som skapar 
möjligheter för en genomgående gata. Vid fullt utbyggd allmän plats beräknas 
driftskostnaden för kommunen öka med 0,55 miljoner kronor i driftkostnad per år och 
kapitaltjänstkostnaden är 2,3 miljoner kronor (år 1). Planarbetet bekostas av exploatören. 
Exploatören ska vidare ersätta Nacka kommun för de faktiska kostnader kommunen får i 
samband med projektets genomförande vilket innefattar kontroll, besiktning och interna 
administrationskostnader. Preliminär plankostnad för tillkommande bostäder och lokaler i 
bottenvåning är 278 kr/m². Preliminär plankostnad för tillkommande verksamheter är 232 
kr/m². 
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplan för Nacka kommun och 
detaljplaneprogrammet för Centrala Nacka. En rimlig avvägning har gjorts mellan 
bostadsbebyggelse och naturvärden då en stor del av resterande Ryssbergen avsätts som 
naturreservat och förslaget utnyttjar marken effektivt och många bostäder och 
verksamheter inryms. Sammantaget bedöms att en rimlig avvägning gjorts mellan enskilda 
och allmänna intressen samt mellan motstående allmänna intressen. Planförslaget bedöms 
därmed kunna antas. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 februari 2022, § 55 
Tjänsteskrivelse från enheten för strategisk stadsutveckling, daterad den 27 januari 2022 
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse och protokollsutdrag, tillstyrkan, miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden 2022-01-26 



 
40 (87) 

 21 februari 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunfullmäktige 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Bilaga 2 Tjänsteskrivelse och protokollsutdrag, informationsärende, kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 2022-01-18  

Bilaga 3 Plankarta 
Bilaga 4 Planbeskrivning 
Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning 
Bilaga 6 Samrådsredogörelse 
Bilaga 7 Granskningsutlåtande 
Bilaga 8 Gestaltningsprogram kvartersmark 
Bilaga 9 Gestaltningsprogram allmän platsmark 
Bilaga 10 Illustrationsplan 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), Helena Westerling (S), 
Gunilla Grudevall-Steen (L) och Anders Tiger (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP) och Tomas Ottosson 
(V), att detaljplaneförslaget avslås, att planarbetet avseende området i Ryssbergen avslutas 
samt att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inkludera området i 
naturreservatet Ryssbergen.  
 
Mikael Carlsson (NL) yrkade, med instämmande av Esa Örmä (SD), att kommunstyrelsens 
förslag skulle avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärdes och verkställdes. Följande voteringsproposition godkändes: ”Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag.”  
 
Vid voteringen avgavs 42 ja-röster och 18 nej-röster. 1 ledamot avstod från att rösta. 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige därmed hade bifallit kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Vid voteringen avgavs röster enligt bilaga. 
• Voteringslista 3  
 
Därmed föll övriga yrkanden från Rolf Wasteson. 
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Reservationer 
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistan och angav följande.  
”Nackalistan har sedan före senaste valet 2018 motsatt sig tänkt byggnation och 
exploatering av det värdefulla Ryssbergsområdet. Den inställningen kvarstår och vi yrkar 
avslag mot planen mot bakgrund av tre huvudinriktningar.                                                                                                 
Den förlust av artrikedom som exploateringen utgör kan inga åtgärder ersätta. Bristen på 
arter klassas i en artikel i Dagens Nyheter som den tredje största risken för klimatet under 
en treårsperiod bland alla övriga risker. Nackalistan har yrkat avslag och reserverat oss mot 
gällande förslag till beslut.” 
 
Esa Örmä reserverade sig mot beslutet för Sverigedemokraterna och angav 
följande.  
”Tyvärr ser en lång kamp för ett grönt Nacka, grönt även på den tätbefolkade västra 
Sicklaön, nu ut att gå mot sitt slut, i alla fall vad det gäller Ryssbergen. Många goda 
argument har under åren lyfts fram för ett avbrytande av jätteprojektet, och ett skapande av 
naturreservat i hela området i stället. Nackas styrande majoritet har inte låtit sig påverkas 
nämnvärt. Det gröna som blir kvar kan inte uppfylla det som Ryssbergen länge har varit, 
för Nackaborna och andra: att vara en grön lunga och en oas av natur nära Stockholms 
stadskärna. 
Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan 
fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som 
kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även 
tätbebyggd på många platser. En grön kommun kan fungera, och ändå expandera med nya 
välbehövliga bostäder och lokaler – det som behövs är lite måttfullhet och eftertanke i 
fastighetspolitiken. 
Sverigedemokraterna kommer för överskådlig framtid att vara en viktig del av kampen för 
ett Nacka som är såväl modernt som expansivt på rätt sätt – och som samtidigt fortsätter 
att vara ett grönt hem för Nackaborna.” 
 
Lisskulla Zayane reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiet och angav följande. 
”Miljöpartiet vill inte se någon ny bebyggelse i Ryssbergen över huvud taget och vi är starkt 
kritiska till detaljplanen för området, som dock inte har vunnit laga kraft ännu.  
En exploatering här medför förlust av ovärderliga naturvärden, biologisk mångfald som 
aldrig kan återskapas, och innebär en förlust av flera viktiga ekosystemtjänster. 
Området har ett stort värde som rekreations- och friluftsområde både för dagens 
närboende och alla nya nackabor som kommer flytta in i centrala Nacka under de 
kommande åren. Området används redan idag flitigt av över 3000 barn och ungdomar från 
skolorna i närområdet, både för teoretisk undervisning, praktiska tillämpningar och mer 
fysiska aktiviteter. 
Nacka är idag en rik kommun, och stor del av rikedomen ligger i alla de fantastiska 
naturområden som finns i kommunen. Här har den stadsnära urskogslika naturen i 
Ryssbergen en särskild plats i alla naturvänners hjärta. Utan den delen av Ryssbergen den 
politiska majoriteten nu vill skövla, blir Nacka en fattigare kommun.” 
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Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet och angav följande.  
”Ryssbergen är ett unikt område i den bemärkelsen att det är en gammelskog som ligger 
direkt på randen till storstaden. Området har stora naturvärden med månghundraåriga träd 
och är viktigt för artskyddet och som spridningskorridor. Det har dessutom stort värde för 
friluftslivet särskilt för närboende. Nu ska där byggas några hundra bostäder i form av 
bostadsrätter och ett jättelikt hus för bilförsäljning mm. Absolut behöver vi bostäder i 
Nacka och Stockholmsregionen men dels framför allt i form av hyresbostäder med rimliga 
hyror som fler kan ha råd med. Men det betyder inte att vi får offra allt annat för det. En 
exploatering av området innebär att natur- och friluftsvärden för alltid utplånas. Påståendet 
att det tilltänkta naturreservatet på den resterade delen av Ryssbergen är tillräckligt för att 
skydda ovan nämnda värden är så klart helt tagna ur luften. Alla 
miljökonsekvensbeskrivningar och utlåtanden från kunniga parter visar på att området är 
oersättligt.  
Fastighetsägarens önskemål om att kunna exploatera och göra ekonomisk vinst på detta är 
inte ett rimligt motargument. Att vara ägare av en fastighet innebär inte en självklar rätt att 
exploatera området för att tjäna pengar på det. Plan- och bygglagen anger att intressena ska 
avvägas och som i det här fallet innebär det att kommunen kan vägra att ta fram en 
detaljplan för exploatering. Dessutom är det ju så att om området inte exploateras, och det 
kan Nacka kommun alltså genom sitt planmonopol förhindra, så är dess ekonomiska värde 
obefintligt.  
Värt att notera är också att det planeras för drivmedelsförsäljning i planområdet vilket får 
oss att undra över vilket samhälle som Nackakommun planerar för till 2030 och framåt. 
Behovet av nya stationer för drivmedelsförsäljning kommer då vara borta och det kommer 
vara laddinfrastruktur för elfordon som kommer efterfrågas. Bensinmackar kommer 
därefter besökas på Tekniska museet.” 

Protokollsanteckningar 
Peter Zethraeus lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna. 
”Ryssbergen är ett fantastiskt område, orörd gammelskog med naturvärden i klass med 
Tyresta Nationalpark. Den politiska ambitionen har sedan länge varit att rädda området för 
framtiden. När det som här gäller privatägd mark, är en sådan ambition inte helt 
okomplicerad. 
För oss handlar inte frågan om att Ryssbergen ska räddas för framtiden, utan om hur 
marken ska räddas. 
Vi är helt transparenta med att vi släpper fram en detaljplan som bebygger 17% av området 
i bullerstört läge, och att vi därigenom skapar möjligheten att här och nu rädda 83% av 
området som Naturreservat och naturmark för framtiden. Den möjligheten bör vi ta. 
Politik handlar om att finna kompromisser och att landa i bra avvägda lösningar. 
Det är enkelt att som huvudparten av oppositionen stå på barrikaden och ropa att hela 
Ryssbergen ska vara naturreservat. Men ingen av dem har förklarat hur det ska gå till. 
Att instifta naturreservat i strid med markägarens vilja är en komplicerad och oviss process. 
Att hänvisa till planmonopolet är inte att lösa ut frågan, det är att skjuta den på framtiden 
och förlita sig på framtida majoriteter. 
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Vi Moderater står upp för Nackas gröna värden. Bara i år instiftar vi naturreservat, 
inklusive Ryssbergen, om 260 hektar, en yta stor som halva Södermalm. 
Nackaborna är också de kommuninnevånare i Sverige som har närmast till skyddad natur, i 
snitt 600 meter. Vår vision är att halva Nacka ska vara grönt.” 
 
Hans Peters lät anteckna följande till protokollet för Centerpartiet. 
”Det är glädjande att vi nu närmar som slutet på den långa process som nu leder fram till 
att Ryssbergen blir naturreservat. Det ser vi som en stor framgång och vi anser också att 
kompromissen mellan bevarande och ny bebyggelse är acceptabel. Det är förvisso 
beklagligt att den nya markägaren som nyligen köpt den bit mark som ligger mot 
Svindersviken motsätter sig bildandet av reservatet på sin mark, men kommunen kommer 
ändå att gå vidare med reservatsbildningen. Antingen förvärvar kommunen den marken 
eller så kommer kommunen åberopa intrångsersättning vilket markägaren inte kan motsätta 
sig” 
 
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande till protokollet för Liberalerna. 
”Liberalerna ställer sig bakom bildandet av Ryssbergens naturreservat och den nya 
bebyggelsen i Ryssbergen. Liberalerna har varit drivande i bildandet av naturreservatet och 
har varit tydliga med att det ska ske samtidigt som planerna för bostäder antas. Ingen 
byggnation utan naturreservat.” 
 
Anders Tiger lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraterna. 
”Vi gläds inte över att natur byggs bort på några procent av Ryssbergens yta. Det vi gläds 
över, vad gäller det här projektet, är följande: 
•  att projektet bidrar till Nackas stora miljösatsning – tunnelbanan. Kanske den största 

miljösatsningen i Nacka någonsin 
•  att 80 procent av området Ryssbergen får ett mycket starkt skydd, att det under 

överskådlig tid förblir naturområde och väldigt svårt att i ett senare skede exploatera 
•  att vi får till bostäder till människor som lider av bostadsbristen i Stockholmsområdet 
• att naturinventering och planering av projektet gjorts så omfattande och noggrant, att 

de 80 procent som skyddas får ett genomtänkt och gott skydd 
•  att vi får fler arbetstillfällen i Nacka genom en byggnad som samtidigt ger naturområdet 

bakom, och de nya bostäderna, ett bra bullerskydd. 
Vi menar att det är stora och bestående värden som skapas genom detta beslut.” 
 
Helena Westerling lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
”Vi står inför stora utmaningar i att förtäta och utveckla Nacka. Tunnelbaneutbyggnaden 
innebär att 13 500 bostäder ska byggas. Det är i den kontexten som vi tar ställning för 
liggande förslag. 
För att skapa ett levande Nacka, och inte bara en sovstad, krävs det mer än att vi bygger 
bostäder. 
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Vi Socialdemokrater vill utveckla Nacka till en plats där det ska vara möjligt att inte bara 
bo, utan också där möjlighet finns för arbete, fritid, kultur, idrott och annat som ger god 
livskvalité. 
Inte minst behövs också plats för välfärdstjänster. För att klara detta behöver prioriteringar 
göras. 
När det gäller Ryssbergen kan vi, samtidigt som det skapas förutsättningar för 
verksamheter, arbetsplatser och nya bostäder (som dessutom kommer fungera som 
skyddsbarriär) 
säkerställa att den större delen av Ryssbergens unika natur kan bevaras och säkras för 
framtiden i och med att det bildas ett naturreservat.  
 Men, det finns enligt oss socialdemokrater en väsentlig brist i förslaget till detaljplan, och 
det är en fråga som vi tyvärr ofta behöver ta upp, bristen på barnens förutsättningar till en 
tillräcklig yta för utevistelse och lek. Vi är starkt kritiska till att det inte tas hänsyn till 
barnens behov.  
Förhoppningsvis kan detta bli ett medskick och uppmaning till kommande exploatörer och 
byggherrar att trots detaljplanens begränsningar hitta bästa tänkbara lösning för barnen.” 
 
- - - - - 
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§ 82 KFKS 2021/487 

Ryssbergens naturreservat 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklara Ryssbergen 
som naturreservat enligt förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan daterad den 11 
januari 2022, bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 8 februari 2022.  
 
Beslutet gäller endast om beslut om detaljplan för del av Ryssbergen vinner laga kraft, 
KFKS 2016/97-214. Föreskrifterna för naturreservatet träder i sådant fall i kraft fyra 
veckor efter publicering på kommunens webbplats. 

Ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av 
Ryssbergens naturreservat under 2012. Sedan dess har ett stort antal inventeringar 
genomförts i Ryssbergen, bland annat naturvärdesinventeringar och inventeringar av 
fladdermöss, fåglar och insekter. En mindre workshop har också hållits med natur- och 
friluftsföreningar. Arbetet med att ta fram förslaget till föreskrifter, avgränsning och 
skötselplan skedde under 2020.  
 
I stort sett hela det föreslagna naturreservatet har höga eller högsta naturvärde och cirka 
hälften av reservatet utgörs av en nyckelbiotop. Reservatet utgör cirka 40 % av en 
ekologisk värdekärna och är en viktig spridningslänk i öst-västlig och nord-sydlig riktning 
för barrskogslevande arter och arter knutna till gammal ädellövskog. Syftet med 
Ryssbergens naturreservat i förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan är att 
bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt att inom ramen för bevarande 
av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde 
för rekreation och friluftsliv. 
 
Förslaget sändes ut på ett brett samråd. Vid samråden inkom totalt 145 yttranden, varav 
123 från privatpersoner. Synpunkter och ändringar beskrivs närmare i 
samrådsredogörelsen, bilaga 2. Synpunkterna i samråden handlade i huvudsak om att 
avgränsningen av reservatet bör göras om och utökas till att omfatta hela den ekologiska 
värdekärnan på cirka 30 hektar mellan Svindersviks gård och Östra Vikdalen. Majoriteten 
av yttrandena framför att ett mindre reservat riskerar att utarma den biologiska mångfalden 
i hela Ryssbergen, även inom reservatet. Även exempelvis rekreationsvärden och områdets 
förmåga att leverera ekosystemtjänster bedöms försämras. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
föreningar och privatpersoner vill se ett större naturreservat. Bland annat Länsstyrelsen, 
Sjöfartsverket, Nacka vatten och avfall, fastighetsägarna och föreningarna hade även en del 
mindre synpunkter på föreskrifterna och skötselplanen. 
Efter samrådet har förtydliganden och tillägg gjorts i föreskrifterna. Reservatets 
avgränsning har inte ändrats. 
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Ärendet om inrättande av naturreservat tillstyrkes av natur- och trafiknämnden den 25 
januari 2022. Parallellt finns förslag till beslut om att anta detaljplanen för Ryssbergen och 
förslag till genomförandebeslut och beslut om att ingå avtal om överföring av mark vid 
bildande av naturreservat för Ryssbergen. Samtliga ärenden är avhängiga av varandra och 
behandlades i kommunstyrelsen den 14 februari 2022. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 februari 2022, § 56 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt enheten för bygg och anläggning, daterad 
den 8 februari 2022 
Bilaga 1 Förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan, daterad 2022-01-11 
Bilaga 2 Samrådsredogörelse Ryssbergen 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), Helena Westerling (S), 
Gunilla Grudevall-Steen (L) och Anders Tiger (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), Tomas Ottosson (V) 
och Esa Örmä (SD), att ärendet skulle återremitteras för att lyfta ur all bebyggelse ur 
Sicklaön 13:3 och Sicklaön 134:21 och låta även dessa fastigheter ingå i Ryssbergens 
naturreservat. 
 
Mikael Carlsson (NL) yrkade att kommunstyrelsens förslag skulle avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde först förslaget att återremittera ärendet mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat att avslå förslaget. 
 
Därefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärdes och verkställdes. Följande voteringsproposition godkändes: ”Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag.”  
 
Vid voteringen avgavs 42 ja-röster och 18 nej-röster. 1 ledamot avstod från att rösta. 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige därmed hade bifallit kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Vid voteringen avgavs röster enligt bilaga. 
• Voteringslista 4 
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Reservationer 
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistan och angav följande.  
”Nackalistan har konsekvent motsatt sig exploatering i Ryssbergen. Vi har under alla år 
arbetat för att hela grönområdet öster om Marinstadsvägen i första hand ska bevaras och i 
andra hand blir naturreservat. Detta inkluderar det nu föreslagna naturreservatet, den del 
som nu avses exploateras inom detaljplan ”Ryssbergen” samt även den del som kan 
komma att exploateras inom ramen för detaljplan ”Verksamhetsområde trafikplats 
Kvarnholmen”. 
Nackalistan vill framgent arbeta för att grönområdet mellan Marinstadsvägen och 
Svindersviks gård bevaras och gärna blir naturreservat. Den största delen av denna västra 
del skyddas dock redan nu genom strandskydd. 
Ryssbergen är ett orört naturområde med höga naturvärden, rödlistade arter och urskog. 
De delar av grönområdet som här föreslås blir naturreservat skyddas redan idag av bl a av 
strandskydd och riksintresse för Stockholms hamninlopp.  
Därför anser vi inte att det är försvarbart att tillåta exploatering av Ryssbergen, bara för att 
få naturreservat på den resterande delen. Nackdelarna är enorma och fördelarna mycket 
små i jämförelse. Begreppet greenwashing är inte långsökt här. 
Nackalistan går inte med på ett beslut om instiftan av ett mindre naturreservat som 
dessutom villkoras av att detaljplanen i Ryssbergen vinner laga kraft. Det skulle vara att 
indirekt stödja exploateringen. Därför har vi yrkat avslag till förslaget.  Vi kommer att 
fortsätta vårt arbete med att skydda hela Ryssbergens grönområde, gärna genom ett 
naturreservat.” 
 
Esa Örmä reserverade sig mot beslutet för Sverigedemokraterna och angav 
följande.  
”Tyvärr ser en lång kamp för ett grönt Nacka, grönt även på den tätbefolkade västra 
Sicklaön, nu ut att gå mot sitt slut, i alla fall vad det gäller Ryssbergen. Många goda 
argument har under åren lyfts fram för ett avbrytande av jätteprojektet, och ett skapande av 
naturreservat i hela området i stället. Nackas styrande majoritet har inte låtit sig påverkas 
nämnvärt. Det gröna som blir kvar kan inte uppfylla det som Ryssbergen länge har varit, 
för Nackaborna och andra: att vara en grön lunga och en oas av natur nära Stockholms 
stadskärna. 
Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan 
fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som 
kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även 
tätbebyggd på många platser. En grön kommun kan fungera, och ändå expandera med nya 
välbehövliga bostäder och lokaler – det som behövs är lite måttfullhet och eftertanke i 
fastighetspolitiken. 
Sverigedemokraterna kommer för överskådlig framtid att vara en viktig del av kampen för 
ett Nacka som är såväl modernt som expansivt på rätt sätt – och som samtidigt fortsätter 
att vara ett grönt hem för Nackaborna.” 
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Lisskulla Zayane reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiet och angav följande. 
”Miljöpartiet vill inte se någon ny bebyggelse i Ryssbergen över huvud taget och vi är starkt 
kritiska till detaljplanen för området, som dock inte har vunnit laga kraft ännu.  
En exploatering här medför förlust av ovärderliga naturvärden, biologisk mångfald som 
aldrig kan återskapas, och innebär en förlust av flera viktiga ekosystemtjänster. 
Området har ett stort värde som rekreations- och friluftsområde både för dagens 
närboende och alla nya nackabor som kommer flytta in i centrala Nacka under de 
kommande åren. Området används redan idag flitigt av över 3000 barn och ungdomar från 
skolorna i närområdet, både för teoretisk undervisning, praktiska tillämpningar och mer 
fysiska aktiviteter. 
Nacka är idag en rik kommun, och stor del av rikedomen ligger i alla de fantastiska 
naturområden som finns i kommunen. Här har den stadsnära urskogslika naturen i 
Ryssbergen en särskild plats i alla naturvänners hjärta. Utan den delen av Ryssbergen den 
politiska majoriteten nu vill skövla, blir Nacka en fattigare kommun.” 
 
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet och angav följande.  
”Vänsterpartiet delar det stora missnöjet med Naturreservatets avgränsning som 
framkommer i samrådet från de flesta inkomna synpunkterna. Det är en samlad 
miljörörelse med naturskyddsföreningen i spetsen som en mycket kunnig remissinstans.  
Det är naturligtvis även Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som kommer fram till samma 
svar. Den nu föreslagna avgränsningen gör Naturreservatet för litet. Det kommer drabba 
spridningskorridorer och att bara 40 % av den ekologiska värdekärnan skyddas är helt 
enkelt inte tillräckligt enligt samstämmiga remissinstanser i sina samrådsyttranden.” 

Protokollsanteckningar 
Peter Zethraeus lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna. 
”Ryssbergen är ett fantastiskt område, orörd gammelskog med naturvärden i klass med 
Tyresta Nationalpark. Den politiska ambitionen har sedan länge varit att rädda området för 
framtiden. När det som här gäller privatägd mark, är en sådan ambition inte helt 
okomplicerad. 
För oss handlar inte frågan om att Ryssbergen ska räddas för framtiden, utan om hur 
marken ska räddas. 
Vi är helt transparenta med att vi släpper fram en detaljplan som bebygger 17% av området 
i bullerstört läge, och att vi därigenom skapar möjligheten att här och nu rädda 83% av 
området som Naturreservat och naturmark för framtiden. Den möjligheten bör vi ta. 
Politik handlar om att finna kompromisser och att landa i bra avvägda lösningar. 
Det är enkelt att som huvudparten av oppositionen stå på barrikaden och ropa att hela 
Ryssbergen ska vara naturreservat. Men ingen av dem har förklarat hur det ska gå till. 
Att instifta naturreservat i strid med markägarens vilja är en komplicerad och oviss process. 
Att hänvisa till planmonopolet är inte att lösa ut frågan, det är att skjuta den på framtiden 
och förlita sig på framtida majoriteter. 
Vi Moderater står upp för Nackas gröna värden. Bara i år instiftar vi naturreservat, 
inklusive Ryssbergen, om 260 hektar, en yta stor som halva Södermalm. 



 
49 (87) 

 21 februari 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunfullmäktige 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Nackaborna är också de kommuninnevånare i Sverige som har närmast till skyddad natur, i 
snitt 600 meter. Vår vision är att halva Nacka ska vara grönt.” 
 
Hans Peters lät anteckna följande till protokollet för Centerpartiet. 
”Det är glädjande att vi nu närmar som slutet på den långa process som nu leder fram till 
att Ryssbergen blir naturreservat. Det ser vi som en stor framgång och vi anser också att 
kompromissen mellan bevarande och ny bebyggelse är acceptabel. Det är förvisso 
beklagligt att den nya markägaren som nyligen köpt den bit mark som ligger mot 
Svindersviken motsätter sig bildandet av reservatet på sin mark, men kommunen kommer 
ändå att gå vidare med reservatsbildningen. Antingen förvärvar kommunen den marken 
eller så kommer kommunen åberopa intrångsersättning vilket markägaren inte kan motsätta 
sig” 
 
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande till protokollet för Liberalerna. 
”Liberalerna ställer sig bakom bildandet av Ryssbergens naturreservat och den nya 
bebyggelsen i Ryssbergen. Liberalerna har varit drivande i bildandet av naturreservatet och 
har varit tydliga med att det ska ske samtidigt som planerna för bostäder antas. Ingen 
byggnation utan naturreservat.” 
 
Anders Tiger lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraterna. 
”Vi gläds inte över att natur byggs bort på några procent av Ryssbergens yta. Det vi gläds 
över, vad gäller det här projektet, är följande: 
•  att projektet bidrar till Nackas stora miljösatsning – tunnelbanan. Kanske den största 

miljösatsningen i Nacka någonsin 
•  att 80 procent av området Ryssbergen får ett mycket starkt skydd, att det under 

överskådlig tid förblir naturområde och väldigt svårt att i ett senare skede exploatera 
•  att vi får till bostäder till människor som lider av bostadsbristen i Stockholmsområdet 
• att naturinventering och planering av projektet gjorts så omfattande och noggrant, att 

de 80 procent som skyddas får ett genomtänkt och gott skydd 
•  att vi får fler arbetstillfällen i Nacka genom en byggnad som samtidigt ger naturområdet 

bakom, och de nya bostäderna, ett bra bullerskydd. 
Vi menar att det är stora och bestående värden som skapas genom detta beslut.” 
 
Helena Westerling lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
”Vi socialdemokrater är nöjda med att avtal, detaljplan och genomförandebeslut för såväl 
nya bostäder, verksamhetslokaler och nytt naturreservat nu finns på plats. Nacka ska vara 
en kommun som tänker på oss som är invånare här och nu, såväl som nästa generation. Ett 
naturreservat har nu förutsättningar för att kunna bildas och ge ett varaktigt skydd till en 
stor del av Ryssbergen för framtiden. Det tycker vi är väldigt positivt.” 
 
- - - - - 
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§ 83 KFKS 2021/1240 

Program för uppföljning av kommunala och privata 
utförare 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag på Program för uppföljning av privata och kommunala 
utförare enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad den 10 december 2021. 

Ärendet 
Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare. I samband med att kommunstyrelsen under 2021 genomförde en översyn 
av styrande dokument inom kommunen noterade stadsledningskontoret att ”Program för 
utförare” var i behov av revidering. Programmet ingick i Mål och budget 2016-2018 för 
Nacka kommun som en bilaga men har därefter inte reviderats. Ett nytt program för 
uppföljning av kommunala och privata utförare föreslås därför. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 24 januari 2022, § 4 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och juridik- och kanslistaben, daterad den 10 
december 2021 
Bilaga 1 Program för utförare (utdrag ur Mål och budget 2016-2018 – bilaga 6) 
Bilaga 2 Program för uppföljning av kommunala och privata utförare 

Yrkanden 
Johan Krogh (C) yrkade, med instämmande av Filip Wiljander (M) och Monica Brohede 
Tellström (L), bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Lisa Rasmussen (V) yrkade bifall till följande tillägg till kommunstyrelsens förslag. 
”Av de tre modellerna som det är möjligt att bli privat utförare ska nr 1, genom kundval, 
avvecklas under 2022 och ersättas av en modell i enlighet med LOV som begränsar rätten 
till att bli privat utförare så långt LOV tillåter”.  
 
Johan Krogh yrkade, med instämmande av Filip Wiljander och Monica Brohede Tellström, 
avslag på Lisa Rasmussens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Lisa Rasmussens förslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet till förmån för eget 
tilläggsyrkande.  

Protokollsanteckningar 
Anders Tiger lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraterna:  
”Det är inte lätt att navigera i alla styrdokument och det här ärendet innebär ett 
förtydligande vilket är bra. Det sätter en nödvändig ram för uppföljningen. Det ersätter inte 
det faktum att kommunen kontinuerligt behöver förfina sitt sätt att följa upp och mäta det 
man avser att mäta oavsett upphandlingsform.   
Att uppföljningen bör se olika ut beroende på verksamhetens art är självklart. Dock finns 
det viktiga synergieffekter i att samordna arbetet internt vilket är en fråga som vi 
Kristdemokrater driver. ” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan. 
”Nackalistan tycker det är bra att man antar detta program för uppföljning av kommunala 
och privata utförare. Det är viktigt att kommunen noga följer och följer upp såväl privata 
som kommunala verksamheter inom kundvalssystemet. Detta är för att kommunens pengar 
ska användas effektivt. Men ännu viktigare är att kunna tillse att alla verksamheter håller en 
god kvalitet och att såväl lagstiftning som interna regelverk efterlevs. Det är viktigt att ha 
ett kontrollsystem för att upptäcka oegentligheter inte uppstår eller åtminstone snabbt 
upptäcks. Uppföljningsansvaret ligger på den nämnd som ansvarar för varje verksamhet. 
Rekommendationen att fastställa programmet föranleddes av att revisorerna, i sin 
granskning av den medicinska kompetensen och patientsäkerheten inom äldreomsorgen 
vid särskilda boenden, noterat att kommunfullmäktige under mandatperioden inte beslutat 
om ett sådant program. Detta program för uppföljning ska uppdateras varje mandatperiod 
och Nackalistan är kritisk till att man har väntat till elfte timmen med att göra det.  
Då den ursprungliga kritiken från revisionen till stor del gällde äldrenämndens uppföljning av 
kvalitén på omsorgen inom SÄBO kommer Nackalistan följa upp att dessa problem har 
åtgärdats. I Nackalistans politikerinitiativ Sjukvård på äldreboenden och inom hemtjänst från 
2020-12-10, påtalade vi vikten av kvalitetssäkring av vården för våra äldre.” 
 
- - - - - 
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§ 84 KFKS 2022/42 

Antal ersättare i kommunfullmäktige  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommuns ersättarkvot till kommunfullmäktige 
fastställs till hälften av erhållna mandat avrundat uppåt vilket är oförändrat i förhållande till 
idag. 

Ärendet 
Av 5 kap. 8 § kommunallagen följer att kommunfullmäktige ska bestämma hur många 
ersättarna i kommunfullmäktige ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst 
hälften, av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före 
utgången av februari månad valåret och beslutet ska skickas vidare till länsstyrelsen för 
underrättelse. 
 
Samma ersättarkvot i kommunfullmäktige föreslås för nästkommande mandatperiod, 2022 
- 2026 det vill säga hälften av erhållna mandat avrundat uppåt. Den föreslagna 
ersättarkvoten håller sig inom kommunallagens ramar och givna minimiram samtidigt som 
det säkrar bemanningen i kommunens politiska organ. Det noteras att länsstyrelsen 
kommer att underrättas omgående om beslutet. 
 
Ärendet har beretts av val- och demokratinämnden, samt kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Efter denna beredning har ärendets rubrik justerats, men enbart för att tydliggöra att 
ärendet rör antal ersättare i kommunfullmäktige. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 februari 2022, § 13 
Tjänsteskrivelse från nämndadministrativa enheten och juridik- och kanslistaben, daterad 
den 31 januari 2022 
Bilaga 1 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 januari 2022, § 

2 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från val- och demokratinämnden den 6 december 2021, § 

47 (VDN 2021/21) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
- - - - -  
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§ 85 KFKS 2021/1171 

Förvärv av fastigheterna Skarpnäs 2:13 med flera genom 
bolagsköp av Goldcup 29080 AB  

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till överlåtelseavtal med 

Nacka Skarpnäs Fastigheter AB, avseende köp av samtliga aktier i bolaget Goldcup 
29080 AB och därigenom förvärv av fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och 
Björknäs 1:59 i Nacka, enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad den 17 december 
2021.  

2. Kommunfullmäktige ger Nacka Stadshus AB i uppdrag att genomföra köpet av 
samtliga aktier i bolaget Goldcup 29080 AB. 

3. Kommunfullmäktige ger Nacka Stadshus AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 
9 963 882 kronor för att genomföra köpet. 

4. Kommunfullmäktige ger Goldcup 29080 AB ett lån på 1 967 689 kronor för att 
lösa lånet mot moderbolaget.  

5. Kommunfullmäktige fastställer för bolaget Goldcup 29080 AB att den rörliga 
räntan på kommunkoncernkontot motsvarar vad kommunen betalar/erhåller i 
ränta samt en checkkreditlimit på 1 miljon kronor.  

6. Kommunfullmäktige beslutar anta bolagsordning enligt bilaga 3 till 
tjänsteskrivelsen daterad den 17 december 2021.  

7. Kommunfullmäktige beslutar om styrelseledamöter och lekmannarevisorer.  
 
Val av styrelse från 2022 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 

Goldcup 29080 AB 
Victor Kilén, ledamot tillika ordförande 
Sidrah Schaider, ledamot 
Henrik Ahl, ledamot 

 
Val av lekmannarevisorer 

Goldcup 29080 AB Parti 
Yvonne Wessman S 
Lars Berglund M 

  
8. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv enligt bilaga 4 till tjänsteskrivelsen daterad 

den 17 december 2021. 
9. Kommunfullmäktige noterar styrelsens arbetsordning och VD-instruktion för 

Goldcup 29080 AB, bilaga 5 och 6 till tjänsteskrivelsen daterad den 17 december 
2021.  
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Ärendet 
I syfte att inrätta Skarpnäs naturreservat har kommunen förhandlat med fastighetsägaren 
till fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka för att förvärva 
desamma.  
 
Affären genomförs som ett bolagsköp där kommunen, genom Nacka Stadshus AB, köper 
alla aktier i bolaget Goldcup 29080 AB (nedan kallad ”GOLDCUP”) som äger 
fastigheterna. Ersättningen för aktierna uppgår till cirka 9,9 miljoner kronor enligt upprättat 
förslag till aktieöverlåtelseavtal. I GOLDCUP finns ett aktiekapital på 25 000 kronor och 
marktillgångar på cirka 1,9 miljoner kronor, men också en intern koncernskuld på 
motsvarande belopp till moderbolaget som måste lösas vid tillträdet. Utöver det kommer 
GOLDCUP få betala en latent skatt på cirka 1,8 miljoner kronor som utlöses när 
fastigheterna i senare skede övergår till kommunens ägo. Kommunfullmäktige föreslås 
tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott på cirka 9,9 kronor till Nacka Stadshus AB. 
Kommunfullmäktige föreslås också ge bolaget GOLDCUP ett lån på cirka 2,0 miljoner 
kronor för att reglera koncernskulden. GOLDCUP föreslås vidare erhålla en checkkredit 
på 1 miljon kronor för år 2022 för att täcka eventuella underskott i bolaget. Sammantaget 
innebär detta att kostnaden för förvärvet totalt uppgår till cirka 13,75 miljoner kronor 
inklusive den latenta skatten som uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor.   
 
Av föreslagen bolagsordning för bolaget GOLDCUP framgår att bolaget ska äga, förvalta, 
och försälja för kommunen strategiska fastigheter i syfte att bilda Skarpnäs naturreservat 
och i övrigt främja och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden. I bolagsordningen 
framgår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att det ska vara maximalt två 
lekmannarevisorer. Dessa personer utses av kommunfullmäktige. För att representera 
kommunen vid bolagsstämma i bolaget GOLDCUP utser kommunstyrelsen ett ombud. 
Till den extra bolagsstämman efter tillträdet ges ombudet särskilda instruktioner. 
 
Efter beredning av ärendet i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 18 januari 2022 
har tjänsteskrivelsen reviderats med ett tillägg av befattningarna för de personer som 
föreslås som ombud i förslag till beslut. Även bilaga 2, aktieöverlåtelseavtalet, har reviderats 
efter utskottets beredning. Ändringarna inkluderar justering av datum, kontaktpersoner hos 
säljaren och köparen, samt uppgifter om ägarbolagen för borgensförbindelsen. Ändringar 
har också gjorts i villkoren för avtalets giltighet i syfte att säkerställa önskat tillträdesdatum 
och behörighet hos säljarna att teckna avtalet. Beräkningen av köpeskillingen för bolaget 
har också justerats från 9 964 571 kronor till 9 963 882 kronor. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 februari 2022, § 57 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och enheten för fastighetsförvaltning, daterad 
den 17 december 2021, reviderad 9 februari 2022 
Bilaga 1 Kartbilaga  
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Bilaga 2 Förslag till aktieöverlåtelseavtal mellan Nacka Skarpnäs Fastigheter AB och 
Nacka Stadshus AB (reviderad) 

Bilaga 3 Bolagsordning för Goldcup 29080 AB  
Bilaga 4 Ägardirektiv för Goldcup 29080 AB  
Bilaga 5 Styrelsens arbetsordning 
Bilaga 6 VD-instruktion 
Bilaga 7 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, den 18 

januari 2022 § 11 

Yrkanden 
Johan Kjellman (L) yrkade, med instämmande av Richard Wendt (M), Hans Peters (C), 
Tomas Ottosson (V), Christina Ståldal (NL) och Sidney Holm (MP), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckningar 
Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan.  
”Nackalistan ställer sig positiva då vi länge arbetat för Skarpnäs naturreservat och vill se ett 
instiftat naturreservat under 2022. Det har varit en lång process som nu äntligen närmar sig 
sitt slut. Det är ett värdefullt grönområde som är mycket frekventerat av omkringboende i 
Orminge och Boo, har höga naturvärden och ingår i den s k Nacka-Värmdökilen som är 
viktig för artspridning inom länet.  
Nackalistan anser även, som vid flera tillfällen tidigare har framförts, att Skarpnäs 
naturreservat bör utökas till att även inkludera den del av grönområdet norr om 
Kummelnäs industriområde som omfattas av strandskydd för Vittjärnen/Trollsjön. 
Grönområdet har både höga rekreationsvärden och naturvärden och får ändå inte bebyggas 
p g a strandskydd.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet.  
”Det är glädjande och positivt att Skarpnäs naturreservat närmar sig. Konstruktionen med 
att köpa ett bolag för att komma åt marken känns lite konstig och onödig men det viktiga 
är resultatet att kommunen äger marken och rådigheten över den. Att göra ett nytt 
naturreservat är helt rätt, att skydda naturen till förmån för kommande generationer. Att 
våra barn och barnbarn kommer ha kvar delar av naturen för sina behov. Att vårt tärande 
på naturresurserna har ett slut någonstans så att det finns levade naturmiljöer även i 
framtiden nära där människor bor. 
Det här ärendet gäller inte storleken på reservatet och hur Kummelbergets 
verksamhetsområde utvecklas, där har vi synpunkter på att det inte får inkräkta på 
reservatens storlek och inte störa med verksamheter som gör det omöjligt att vistas i delar 
av reservatet. 
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Vi tänker naturligtvis på en stenkross som ingen vill ha inom ljud och damm avstånd. 
Samtidigt är det en prioriterad fråga att Nacka Kommun kan bidra med minskade 
lastbilstransporter, koldioxidutsläppen måste ner och det är tydligt i Nackas 
koldioxidbudget att transporter är ett viktigt område att komma åt. Min förhoppning är att 
det går att göra båda sakerna samtidigt på ett rimligt sätt, att bibehålla naturreservatet 
ostörd och att verksamhetsområdet inte utvecklas åt väster och att det går att krossa sten 
och lagra massor på ett miljö- och ljudmässigt fungerande sätt på del av 
verksamhetsområdet eller annan lämpligplats som inte kräver längre transporter från källan 
och till återanvändningen av massorna.” 
 
- - - - - 
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§ 86 KFKS 2021/1171 

Förvärv av fastigheterna Skarpnäs 2:13 med flera från 
Goldcup 29080 AB samt avyttring av bolaget 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå förslaget till köpeavtalet med Goldcup 29080 

AB avseende fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka, 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 1 februari 2022.  
 

2. Kommunfullmäktige ger Nacka Stadshus AB i uppdrag att avyttra bolaget Goldcup 
29080 AB, efter att försäljningen av fastigheterna till kommunen har genomförts. 

Ärendet 
I syfte att inrätta Skarpnäs naturreservat föreslås kommunen förvärva fastigheterna 
Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka av Goldcup 29080 AB (nedan kallad 
GOLDCUP) för 11 miljoner kronor. GOLDCUP förvärvades av Nacka Stadshus AB 
(nedan kallad NSAB) enkom för att få åtkomst till dessa fastigheter.  
 
Efter fastighetsförsäljningen till kommunen föreslås GOLDCUP avyttras och kapitalet i 
GOLDCUP överföras till NSAB i form av ett koncernbidrag. Fastighetsförsäljningen till 
kommunen medför ett nedskrivningsbehov i NSAB på uppskattningsvis 3 miljoner kronor. 
Det innebär att utdelningsutrymmet till kommunen minskas med motsvarande belopp, 
vilket påverkar kommunens resultat. 
 
Den främsta orsaken till nedskrivningen är att NSAB, i samband med förvärvet av 
GOLDCUP, betalade 25 procent extra för fastigheterna (utöver fastigheternas värde på 11 
miljoner kronor), vilket säljaren av GOLDCUP till NSAB hade haft rätt till vid 
tvångsinlösen. Ersättningen för fastigheterna uppgick därmed till 13,75 miljoner kronor. 
När fastigheterna sedan avyttras till kommunen sker det till 11 miljoner kronor. 
Differensen här emellan är i huvudsak orsaken till nedskrivningsbehovet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 februari 2022, § 58 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt ekonomi- och finansstaben, daterad den 1 
februari 2022 
Bilaga 1 Köpeavtal  
Bilaga 2 Illustration över transaktionerna 

Yrkanden 
Johan Kjellman (L) yrkade, med instämmande av Richard Wendt (M), Hans Peters (C), 
Tomas Ottosson (V), Christina Ståldal (NL) och Sidney Holm (MP), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckningar 
Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan.  
”Nackalistan ställer sig positiva då vi länge arbetat för Skarpnäs naturreservat och vill se ett 
instiftat naturreservat under 2022. Det har varit en lång process som nu äntligen närmar sig 
sitt slut. Det är ett värdefullt grönområde som är mycket frekventerat av omkringboende i 
Orminge och Boo, har höga naturvärden och ingår i den s k Nacka-Värmdökilen som är 
viktig för artspridning inom länet.  
Nackalistan anser även, som vid flera tillfällen tidigare har framförts, att Skarpnäs 
naturreservat bör utökas till att även inkludera den del av grönområdet norr om 
Kummelnäs industriområde som omfattas av strandskydd för Vittjärnen/Trollsjön. 
Grönområdet har både höga rekreationsvärden och naturvärden och får ändå inte bebyggas 
p g a strandskydd.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet.  
”Det är glädjande och positivt att Skarpnäs naturreservat närmar sig. Konstruktionen med 
att köpa ett bolag för att komma åt marken känns lite konstig och onödig men det viktiga 
är resultatet att kommunen äger marken och rådigheten över den. Att göra ett nytt 
naturreservat är helt rätt, att skydda naturen till förmån för kommande generationer. Att 
våra barn och barnbarn kommer ha kvar delar av naturen för sina behov. Att vårt tärande 
på naturresurserna har ett slut någonstans så att det finns levade naturmiljöer även i 
framtiden nära där människor bor. 
Det här ärendet gäller inte storleken på reservatet och hur Kummelbergets 
verksamhetsområde utvecklas, där har vi synpunkter på att det inte får inkräkta på 
reservatens storlek och inte störa med verksamheter som gör det omöjligt att vistas i delar 
av reservatet. 
Vi tänker naturligtvis på en stenkross som ingen vill ha inom ljud och damm avstånd. 
Samtidigt är det en prioriterad fråga att Nacka Kommun kan bidra med minskade 
lastbilstransporter, koldioxidutsläppen måste ner och det är tydligt i Nackas 
koldioxidbudget att transporter är ett viktigt område att komma åt. Min förhoppning är att 
det går att göra båda sakerna samtidigt på ett rimligt sätt, att bibehålla naturreservatet 
ostörd och att verksamhetsområdet inte utvecklas åt väster och att det går att krossa sten 
och lagra massor på ett miljö- och ljudmässigt fungerande sätt på del av 
verksamhetsområdet eller annan lämpligplats som inte kräver längre transporter från källan 
och till återanvändningen av massorna.” 
 
- - - - - 
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§ 87 KFKS 2021/613 

Motion – Hållbara upphandlingar ur ett miljö- och 
klimatperspektiv 
Motion den 24 maj 2021 av Lisa Rasmussen m.fl. (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att kommunens inköpspolicy har som målsättning att bidra till 
klimatmässig hållbarhet, att det finns rutiner för avtalsuppföljning samt att hänsyn tas till  
miljö- och klimatperspektiv i upphandlingar. Motionen är därmed färdigbehandlad.  

Ärendet 
I en motion väckt av Lisa Rasmussen m.fl. (V) yrkar motionärerna att en lokal inköpspolicy 
med riktlinjer för klimat- och miljömässigt hållbara krav vid inköp och upphandlingar 
utarbetas och att en tydlig rutin för avtalsuppföljning färdigställs. Motionen bereds i 
kommunstyrelsens miljöutskott och därefter i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Bedömningen är att tillräckliga styrdokument finns för att bidra till klimat- och 
miljöperspektivet vid upphandlingar och avtalsuppföljning. Arbetet med att säkerställa 
detta bör utvecklas. Det föreslås därför att kommunfullmäktige noterar att kommunens 
inköpspolicy har som målsättning att bidra till klimatmässig hållbarhet och att det finns 
rutiner för avtalsuppföljning. Säkerställandet av klimat- och miljöperspektivet i 
upphandlingar och avtalsuppföljning ska utvecklas och förbättras i samråd med de 
verksamheter där inköpen sker. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 29 november 2021, § 380 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens miljöutskott den 26 oktober 2021 § 33 
Tjänsteskrivelse från inköpsenheten och miljöenheten daterad den 1 oktober 2021 
Bilaga Motion – Hållbara upphandlingar ur ett miljö- och klimatperspektiv 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Kristina Granlund (NL), Desha 
Svenneborg (MP) och Majvie Swärd (S), bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Rolf Wastesons förslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Reservationer 
Lisa Rasmussen reserverade sig för Vänsterpartiet till förmån för motionen. 
 
Christina Ståldal reserverade sig för Nackalistan och angav följande. 
”Kommunernas inköp och upphandlingar har en stor klimatpåverkan. Nacka måste minska 
sina utsläpp med hela 16 % per år för att leva upp till Parisavtalet. Kommunens inköp och 
upphandlingar är ett viktigt verktyg för att kunna uppnå uppnå detta. Störst klimatpåverkan 
för kommunernas del har upphandlingar som gäller tex byggnader och anläggningsarbeten. 
Här kan och bör vi ställa höga klimatkrav, men också se till att de som arbetar med 
upphandlingar i vår kommun har rätt förutsättningar i form av tid och resurser för att följa 
upp hur väl kraven uppfylls. Vi som är kommunpolitiker idag har ett ansvar för kommande 
generationer. Om vi inte anstränger oss mer kommer vi att skjuta kostnaderna för att 
minska utsläppen framåt, och effekterna av klimatförändringarna vältrar vi över på våra 
barn och barnbarn. De som kommer efter oss kommer att få betala - och då kommer det 
att bli – garanterat – väldigt dyrt.” 

Protokollsanteckningar 
Desha Svenneborg lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet. 
”Miljöpartiet stöder Vänsterpartiets motion och har länge föreslagit och jobbat för att 
kommunen ska ställa olika hållbarhetskrav. Inköpsenheten menar att styrdokument finns 
på plats för att bidra till klimat- och miljöperspektivet vid inköp, men kommunens 
styrmodell innebär att alla beslut, även de som påverkar klimat och miljö, ska delegeras ut 
till en lägre nivå i verksamheterna. Eftersom ansvaret i Nackas styrmodell delegeras bort till 
”någon annan” och det inte finns någon anställd på kommunen med ett övergripande 
ansvar för att klimat- och miljömålen nås, blir det svårt att nå upp till de mål som satts upp, 
något vi såg när vi undersökte hur inköpen gjorts för några år sedan 
https://mpnacka.com/2016/06/23/riktiga-miljokrav-staller-krav-pa-ekologiskt/ Det är 
egentligen inte policys och riktlinjer som saknas, utan en ledning och organisation som ser 
till att det vi beslutar om verkligen genomförs.” 
 
- - - - - 
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§ 88 KFKS 2020/326 

Motion – Fond eller stiftelse för bevarande av 
kulturhistoriska värden 
Motion den 20 april 2020 av Ninni Lindberg och Lisskulla Zayane (MP) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att det i plan- och bygglagen finns bestämmelser om  
underhåll och varsamhet av byggnadsverk. Kommunen har egenägda fastigheter av  
kulturhistoriskt värde och kommunfullmäktige har avsatt resurser för att ta ansvar för  
underhåll och förvaltning av dessa fastigheter. Utifrån kommunallagens bestämmelser  
bedöms det inte ligga inom kommunens ansvar att bekosta underhåll på privata fastigheter.  
Vidare ska det noteras att en kommunal fond eller stiftelse kräver administrativ förvaltning  
samt att inrättandet av en stiftelse medför juridiska begränsningar. 
 
Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder och är med dessa noteringar färdigbehandlad. 

Ärendet 
I motionen föreslås att kommunen ska undersöka möjligheterna att inrätta någon form av 
fond eller stiftelse som förvaltas av kommunen för bevarandet av kulturhistoriska värden i 
fastigheter i Nacka. Ärendet har tidigare behandlats i kulturnämnden. I ärendet konstateras 
att kulturmiljövård beaktas i samhällsbyggandet, genom bland annat översiktsplan och 
kulturmiljöprogram. I plan- och bygglagen finns också bestämmelser om underhåll och 
varsamhet av byggnadsverk. Kommunen har egenägda fastigheter av kulturhistoriskt värde. 
Kommunfullmäktige har avsatt medel och kommunen tar ansvar för underhåll och 
förvaltning av dessa fastigheter. Vad gäller bidrag till privata fastighetsägare för underhåll är 
kommunen bunden av kommunallagens bestämmelser om bland annat förbud mot 
understöd till enskild och näringsidkare. Utifrån dessa bestämmelser bedöms det inte ligga i 
kommunens ansvar att bekosta underhåll på privata fastigheter. Mot denna bakgrund 
bedöms inte motionen föranleda några ytterligare åtgärder och är med dessa noteringar 
färdigbehandlad. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 29 november 2021, § 377 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt juridik- och kanslistaben, daterad den 8 
november 2021 
Bilaga 1. Motionen från Ninni Lindberg och Lisskulla Zayane (MP) 
Bilaga 2. Protokollsutdrag från kulturnämnden den 16 februari 2021 § 10 
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Yrkanden 
Richard Herrey (M) yrkade, med instämmande av Mattias Qvarsell (S), Fredrik Holmqvist 
(V) och Johan Krogh (C), bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Desha Svenneborg (MP) yrkade, med instämmande av Leonid Yurkovskiy (SD) och 
Christina Ståldal (NL), bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Desha Svenneborgs förslag och fann 
att kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckningar 
Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan. 
”Det ligger inte i kommunens ansvar att bekosta underhåll på privata fastigheter står det i 
tjänstehandlingen. Då avses närmast de eventuella kostnader som kan behövas för att värna 
historiska och arkitektoniska värden som finns i kommunen. Att utreda för att hitta 
lösningar för att värna Nackas historiska arv borde ändå vara en primär uppgift för en 
kommun, oavsett om det grundar sig på privat eller kommunal grund. Att utreda och hitta 
en kreativ lösning som en fond eller liknande kan vara en välkommen grund för bevarande 
av värdefulla miljöer. Med ekonomiska förslag till lösningar på sikt kan kommunen både 
följa lagkravet och värna sina värdefulla historiska miljöer.” 
 
Desha Svenneborg lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet. 
”Minns ni klocktornet som flög i luften vid Norra station i Stockholm? Skorstenen i 
Ektorp? Båda symboler för den tid som flytt men utan funktion idag, fd landmärken. 
Finnboda-skylten bevarade vi och efter flera år sitter den nu uppe. Vi behöver säkerställa 
att gammalt inte går förlorat ingår förnyelseprocess, den här motionen föreslår just det.  
Vi noterar att Kulturnämnden i behandlingen av motionen föreslagit att kommunen ska 
påbörja en utredning av kulturhistoriska värden i kommunens egna byggnader och att i 
samband med det se över lämpliga finansieringsalternativ bl.a. utifrån förslagen i vår 
motion, något vi instämmer i. 
Miljöpartiet har tidigare föreslagit andra fonder för kommunal finansiering av sådant som 
är till glädje för alla, oavsett fastighetsägare, t.ex. en fond för marksanering, som nu också 
inrättats. Förhoppningsvis har vi än en gång sått ett frö till idé för visst är det så att vi har 
skyldighet att när Nacka växer och förtätas inte klippa banden till vår historia utan i stället 
möjliggöra för fysiska och juridiska personer att underhålla och bevara snarare än riva. Det 
finns kommuner i Sverige som förvaltar olika fonder och stiftelser, även för den offentliga 
miljön och bevarande av kulturhistoriska värden och vi vill se det även i Nacka.” 
 
- - - - - 
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§ 89 KFKS 2020/1048 

Motion – Förnya alkoholpolitiska programmet 
Motion den 16 november 2020 av Tomas Ottosson och Fredrik Holmqvist (V) 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att införa riktlinjer för intern 

representation i det alkoholpolitiska programmet då kommunens policy för mutor, 
jäv, representation och bisysslor redan anger kommunens förhållningssätt inom 
området. 

2. Kommunfullmäktige avslår förslaget i motionen om att införa riktlinjer som 
ytterligare begränsar servering av alkohol i kommunens lokaler då det bedöms 
kunna medföra ej önskvärda konsekvenser inom flera områden. 

 
Motionen är därmed färdigbehandlad. 

Ärendet 
Motionärerna föreslår att det införs riktlinjer i det alkoholpolitiska programmet som 
tydliggör när kommunen inte ska servera eller bekosta alkohol för anställda eller andra 
gäster i arbetsrelaterade sammanhang. Motionärerna föreslår vidare att det införs riktlinjer i 
det alkoholpolitiska programmet för när det inte får serveras alkohol i kommunens egna 
lokaler. Stadsledningskontorets bedömning är att det inte är motiverat att förnya det 
alkoholpolitiska programmet. Nacka kommun har redan en restriktiv hållning till 
alkoholservering vid intern och extern representation. Policyn för mutor, jäv, 
representation och bisysslor beskriver det förhållningssätt som gäller i kommunen i 
samband med intern representation. En begränsning av servering av alkohol i kommunens 
egna lokaler kan få ej önskvärda konsekvenser inom olika områden, såsom att bland annat 
lokaler som idag används för festsammanhang kommer få svårigheter att bedriva sin 
verksamhet och evenemang kan komma att påverkas. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 10 maj 2021, § 157 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 14 april 2021 
Bilaga 1 Policy för mutor, jäv, representation och bisysslor 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från socialnämnden den 30 mars 2021 (SOCN 2020/359) 
Bilaga 3 Motionen från Vänsterpartiet 

Yrkanden 
Filip Wiljander (M) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Tomas Ottosson (V) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras för att svara på 
motionens förslag och i andra hand bifall till motionen.  
 
Espen Bjordal (S) instämde i Tomas Ottossons återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställde först förslaget att återremittera ärendet mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat att avslå förslaget. 
 
Ordföranden ställde därefter kommunstyrelsens förslag mot Tomas Ottossons förslag och 
fann att kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Lisa Rasmussen reserverade sig för Vänsterpartiet till förmån för motionen och 
angav följande. 
”Återremissyrkandet syftade till att få svar på motionens frågor tydligare, om 
Alkoholpolitiska programmet och varför det inte bör skrivas riktlinjer som tydliggör 
problemen motionen tar upp. 
Det är inget svar egentligen på motionen, svaret tar upp flera andra relevanta saker men 
svarar inte på motionen som handlar om det alkoholpolitiska programmet. Policyn om 
Mutor, jäv, representation handlar primärt om andra saker men tar upp en situation vid 
representation, max två glas vid representation och varför det beslutet inte kan stå i 
alkoholpolicyn är obegripligt. 
Arbetsmiljöfrågan är delegerad till lägsta möjliga nivå i organisationen varvid det kommer 
vara olika beslut om alkoholfrågor på olika enhet vilket är olyckligt. Det är ett undvikande 
av ansvar som alliansen visar och en bristande ledning i att leda utvecklingen åt rätt håll. 
När arbetsmiljön är bristande och enheterna inte kan säkerställa en bra arbetsmiljö för sina 
anställda faller ansvaret tillbaka på kommunstyrelsen, varför ett alkoholpolitiskt program 
bör kompletteras enlig förslagen i vår motion. Det kommer ge enheterna en tydligare 
styrning så att det blir mer lika i kommunen och att enhetscheferna vet hur de ska göra. 
Ganska smart att inte alla enheter, behöver hitta sina egna riktlinjer. 
Det är en poäng för alla berörda att veta hur riktlinjerna är för alkoholanvändning i 
arbetsrelaterade situationer, som middagar, avtackningar och vid konferenser och resor. 
Riktlinjer för upp frågan om alkohol på dagordningen och gör alkoholfrågor mer talbara 
och det minskar risken för att osunda alkoholkulturer uppstår. 
För den som har en beroendesjukdom är det viktigt att känna till spelreglerna för att kunna 
förbereda sig själv eller om det behövs för den egna hälsan avstå aktiviteten.  
Sen finns det gissningar i svaret och tolkningar av vad vi menar och det är så som det står i 
att satserna, riktlinjer när kommunen inte ska servera eller bekosta alkohol och när det inte 
får serveras alkohol i kommunens lokaler. 
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Att satserna ger stor frihet att finna och beskriva riktlinjer som ger en stadig grund för olika 
beslut i kommunens olika verksamheter och säkerställa att det inte medför inskränkningar 
på äldreboenden och i uthyrningslokaler.” 

Protokollsanteckningar 
Espen Bjordal lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
”Att värna folkhälsan är en viktig del i Socialdemokraternas politik och vi tycker att det är 
viktigt att kommunen har ett aktivt och uppdaterat policyarbete när det gäller det 
alkoholpolitiska programmet. Det som Vänsterpartiet föreslår i sin motion är att det införs 
riktlinjer i det alkoholpolitiska programmet som tydliggör när Nacka kommun inte ska 
servera eller bekosta alkohol för anställda eller andra gäster i arbetsrelaterade sammanhang 
samt att det införs riktlinjer i det alkoholpolitiska programmet när det inte får serveras 
alkohol i kommunens egna lokaler.  
Socialdemokraterna har likt Vänsterpartiet inte ambitioner att förbjuda servering av alkohol 
i t ex äldreboenden eller motsvarande verksamheter utan att det handlar om att ge tydligare 
stöd till chefer och medarbetare i arbetsrelaterade situationer. Att revidera och tydliggöra 
minskar risken för olika tolkningar. Det är viktigt att vi har en alkoholpolicy där alla vet vad 
som gäller och ju tydligare den är desto bättre. Bruket av alkohol i Sverige kostar årligen 35 
miljarder kronor i produktionsbortfall och har utöver det enorma sociala konsekvenser. 
Det finns en koppling mellan alkohol och ohälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro på 
arbetsplatser. Det finns alltså många goda argument för arbetsgivaren att ta problemet på 
allvar och för kommunen att tydliggöra vad som gäller.  
Vår uppfattning är att tjänsteskrivelsen inte svara på motionärens intensioner vilket gör att 
vi bifaller Vänsterpartiets yrkande om återremiss.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan. 
”Nackalistan anser att Nacka kommun redan har en restriktiv hållning till alkoholservering 
vid intern och extern representation. Den policyn som finns tycker vi i dagsläget är 
tillräcklig. Vi delar det som framförs i tjänsteskrivelsen att en ännu mer restriktiv hållning 
skulle kunna leda till negativa konsekvenser för bl a boende i kommunens äldreboenden.” 
 
- - - - - 
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§ 90 KFKS 2020/1051 

Motion – Inventera vilka föreningar och organisationer 
inom kommunen som tar emot och erbjuder stöd till 
personer med funktionsvariationer 
Motion den 16 november 2020 av Tomas Ottosson och Fredrik Holmqvist (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet. 
 
Motionen är med detta färdigbehandlad. 

Ärendet 
Motionärerna föreslår kommunen att göra en inventering för att fastställa vilka av 
kommunens föreningar och organisationer som är utformade för att kunna ta emot och 
erbjuda stöd till personer med funktionsvariationer. 
 
Ärendet har beretts i fritidsnämnden och kulturnämnden. Beslutsunderlaget till respektive 
nämnd innehåller en redogörelse som belyser vilka föreningar och organisationer som idag 
tar emot stöd och/eller bedriver verksamhet för målgruppen, samt på vilka andra sätt de 
båda nämnderna arbetar med att stötta verksamheter för målgruppen. Fritidsnämnden och 
kulturnämnden stöttar på olika sätt, både ekonomiskt och genom särskilda uppdrag, 
föreningar och organisationer som erbjuder verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning samt att samarbeten såväl inom kommunen som i regionen ger 
målgruppen ett brett utbud inom både kultur- och inom fritidsområdet. 
 
I detta ärende presenteras den samlade bedömningen av stadsledningskontoret. Mot 
bakgrund av vad som presenterats i nämnderna kan motionen anses färdigbehandlad med 
en notering om redovisningen. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 september 2021, § 294 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt kultur-och fritidsenheten, daterad den 20 
augusti 2021 
Bilaga 1 Motion den 16 november 2020 av Tomas Ottosson och Fredrik Holmqvist (V) 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från fritidsnämnden den 26 maj 2021 § 55, inklusive 
tjänsteskrivelse med dess bilaga (FRN 2020/141) 
Bilaga 3 Protokollsutdrag från kulturnämnden den 17 juni 2021 § 64, inklusive 
tjänsteskrivelse (KUN 2020/127) 
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Yrkanden 
Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tomas Ottosson (V) yrkade, med instämmande av Mattias Qvarsell (S), YuSie Rundkvist 
Chou (NL) och Lisskulla Zayane (MP), bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Tomas Ottossons förslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Lisa Rasmussen reserverade sig för Vänsterpartiet till förmån för motionen och 
angav följande. 
”Det är en bra genomlysning av frågorna i svaren från de olika tjänsteskrivelserna, det är en 
inventering som är gjord över föreningar och vilka bidragsansökningar som beviljats. Den 
beskriver även delvis vilka verksamheter det handlar om. Inventeringen av föreningar och 
organisationer som erbjuder stöd till personer med funktionsnedsättning är nästa klar. Det 
jag saknar är en beskrivning av bredden i verksamheterna och var det saknas kompetenser, 
för vilken funktionsnedsättning. Att en förening får bidrag till en verksamhet är en sak men 
jag vill veta mer om hur verksamheten når ut till medborgaren? Har bidragen gett resultat i 
ökad tillgänglighet, ett större deltagande från målgrupperna.  
Vi tycker också det är av vikt vad de funktionsnedsattas föreningar säger om 
verksamheterna och användbarheten för dess medlemmar och finns det områden som helt 
saknar resurser? Vissa verksamheter är mycket glesa och räcker det för brukarnas behov? 
Så det saknas fortfarande väsentliga delar av inventeringen för att motionen ska anses 
färdigbehandlad.” 

Protokollsanteckningar 
YuSie Rundkvist Chou lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan. 
”Tjänsteskrivelsen ger en god beskrivning av vilka föreningar som har aktiviteter för 
funktionsvarierade idag och vilket stöd de får. Den listan är en bra utgångspunkt för en 
kartläggning av hur läget är för olika grupper och vad som saknas.” 
 
- - - - - 
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§ 91 KFKS 2021/161 

Motion – Stoppa bilbränder innan de uppstår 
Motion den 1 februari 2021 av Mattias Qvarsell m.fl. (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna  
bakom förslagen i motionen. Motionen kan med detta anses färdigbehandlad. 

Ärendet 
En motion inkom den 1 februari 2021 av Mattias Qvarsell m.fl. (S), vilka föreslår att 
kommunen vidtar åtgärder för att komma tillrätta med bilbränder och andra oroligheter, 
såsom att avsätta medel för ökade trygghetsinsatser. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har 
berett motionen och lämnat synpunkter utifrån sitt ansvarsområde. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i mål och budget för 2018 om att införa det så kallade 
trygghetspaketet och denna satsning har fortsatt även efterföljande och innevarande år. 
Hittills har trygghetspaketets insatser omfattat bland annat en utökning av 
ungdomsverksamheten/Polarna, stöd till nattvandrargrupper, trygghetsvärdar i lokala 
centrum, utplacering av kameror, väktarinsatser samt anordnande av trygghetsvandringar 
där man identifierar otrygga platser och åtgärdar dessa. Brottsförebyggande rådet arbetar 
också med företrädare för lokalsamhället – såsom polis, föreningar och fastighetsägare – 
via fyra lokala trygghetsråd (TRÅ). Med ledning av rådens möten tas de initiativ som 
behövs. Som exempel kan nämnas att extra väktarinsatser och extra närvaro av 
ungdomsverksamheten (Polarna) sattes in på Henriksdalsberget i samband med 
oroligheterna i början av året. 
 
Vidare beslutade kommunfullmäktige i mål och budget 2021-2023 om så kallade 
framtidsfonder, vilka ska kunna användas för strategiska insatser utöver nämndernas 
budgetar. Ett exempel på hur dessa medel ska användas är till brottsförebyggande insatser 
för att öka tryggheten i samhället. 
 
Mot bakgrund av det som beskrivits ovan finns redan fungerande rutiner och 
samarbetsforum motsvarande det som föreslås i motionen. Vidare finns genom ordinarie 
budget, trygghetspaketet och framtidsfonderna medel för det brottsförebyggande arbetet. 
Motionen kan med detta anses färdigbehandlad. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 juni 2021, § 219 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och juridik- och kanslienheten, daterad den 5 
maj 2021 
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Bilaga 1 Protokollsutdrag från Brottsförebyggande rådet den 28 april 2021, § 3, inkl 
tjänsteskrivelse 
Bilaga 2 Motionen 

Yrkanden 
Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade, med instämmande av Leonid Yurkovskiy (SD) och 
Johan Kjellman (L), bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mattias Qvarsell (S) yrkade, med instämmande av Lisa Rasmussen (V) och YuSie Rundkvist 
Chou (NL), bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Mattias Qvarsells förslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckningar 
YuSie Rundkvist Chou lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan. 
”För 15 år sen kallades staden Glasgow i Skottland för ”Europas mordhuvudstad” pga 
våldsam kriminalitet som ledde till flest mord i EU. Där var alla som var i utanförskap vita 
och av skotsk bakgrund, så vi kan konstatera att det inte handlar om etnicitet som 
Sverigedemokraterna antydde i sitt sista inlägg i debatten under fullmäktige. Däremot 
handlar det om sociala och ekonomiska förutsättningar som samhället inte kompenserade 
för. I Skottland samverkade polisen bland annat med sjukvården och skolan för att bättre 
kunna identifiera var problemet låg och förstå var insatserna behövdes. I Nacka behöver vi 
också bättre samverkan, men också större och framför allt långsiktiga satsningar på de 
områden som är socioekonomiskt eftersatta i kommunen.” 
 
Leonid Yurkovskiy lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna. 
”Sverigedemokraterna ser med förstämning på att Socialdemokraterna verkar leva i det 
förgångna när det gäller brottsbekämpning. Utövarna av dagens moderna brottslighet, där 
till och med de hemska bilbränderna ställs i skuggan av skjutningar, mord och 
sprängningar, påverkas inte av ”fler fritidsgårdar”. Sveriges och Nackas extremt generösa 
politik för ungdomars fritid påverkade dem i alla fall inte tidigare, när den var tänkt att göra 
det, och än mindre kommer ännu större anslag att påverka vare sig våldsverkare eller 
ungdomar på väg att bli det. Det är regndans i politisk skepnad. 
 Dagens moderna brottslighet i det socialdemokratiska Sverige behöver mötas, inte med 
Socialdemokraternas föråldrade och sedan länge bevisat felslagna metoder, utan med 
fasthet, tydlighet och så mycket repression som behövs. ”Fängsla och utvisa”, titeln på 
Sverigedemokraternas informationsbroschyr i frågan, är bra teman för den moderna politik 
som måste ersätta Socialdemokraternas förlegade. 
I sin budget anslår Sverigedemokraterna 8 000 000 kronor mer än kommunstyrelsen för 
trygghetsskapande åtgärder, pengar som också ska hjälpa den nedtyngda polisen att skydda 
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Nackaborna. Det är exempel på bra brottsbekämpande lokal politik, i väntan på en ny 
regering och en fungerande rättspolitik på riksnivå.” 
 
Lisa Rasmussen lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet. 
”Vänsterpartiet tycker att Socialdemokraternas motion pekar på en fråga som ofta blir 
förbisedd i debatten om bilbränder och kriminalitet, det förebyggande arbetet. Ett väl 
fungerande närsamhälle är det bästa vaccinet.” 
 
- - - - - 
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§ 92 KFKS 2021/165 

Motion – Utveckla demokratin i Nacka 
Motion den 1 februari 2021 av Mikael Carlsson m.fl. (NL) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att det pågår och planeras flera aktiviteter i kommunen som 
uppfyller delar av intentionerna i motionen. Därmed avslås förslaget om en utredning om 
kommuninvånarnas delaktighet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att förslagen om att utse demokratiambassadörer avslås.  
 
Motionen är därmed färdigbehandlad. 

Ärendet 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska ge val- och demokratinämnden i 
uppdrag att utveckla demokratin i kommunen genom att få fler involverade i besluten och 
ett ökat valdeltagande samt vissa möjligheter att påverka samhällsutvecklingen samt införa 
demokratiambassadörer. 
 
Val- och demokratinämnden ansvarar för att förmedla tydlig och korrekt information om 
valet och att möjliggöra för röstberättigade att rösta på ett enkelt, tillgängligt och rättssäkert 
sätt. I nämndens uppdrag ligger även att bevaka, utveckla och fördjupa de demokratiska 
processerna och nämnden genomför flera aktiviteter som ligger i linje med intentionerna i 
motionen. Val- och demokratinämnden har tidigare under året behandlat en likande motion 
angående demokratiambassadörer/valinformatörer som avslogs. 
 
Ärendet har beretts av val- och demokratinämnden (VDN 2021/5). 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 september 2021, § 296 
Protokollsutdrag från val- och demokratinämnden den 30 augusti 2021, § 30 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och nämndadministrativa enheten, daterad den 
23 augusti 2021 
Bilaga Motionen 

Yrkanden 
Johan Kjellman (L) yrkade, med instämmande av Anders Tiger (KD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Lamin Jatta Modigh (NL) yrkade, med instämmande av Majvie Swärd (S), Lisa Rasmussen 
(V) och Lisskulla Zayane (MP), bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Lamin Jatta Modighs förslag och fann 
att kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistan och angav följande.  
”Att det främst åligger partierna att motivera röstberättigade och sporra till debatt är 
ingenting som någon säger emot. Det innebär dock ej att kommunen inte behöver ta något 
ansvar för att “marknadsföra” och främja demokratin på olika sätt. Som nämndes i 
motionen har till exempel Falu kommun testat ett system med valambassadörer, med gott 
resultat. Sveriges Kommuner och Regioner beskriver också hur valinformatörer arbetar i 
olika kommuner: 
https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valdeltagande/valinforma
torer.16171.html                              
Även om Nacka kommun som helhet har ett högt valdeltagande finns det några områden 
som sticker ut. Främst Fisksätra som har ett betydligt lägre valdeltagande, men även delar 
av Orminge samt Henriksdalsringen. Dessa områden skulle verkligen dra nytta av 
valinformatörer, framförallt om dessa skulle vara lokalförankrade på något sätt. 
Kommunen skulle till exempel kunna söka samarbete med olika föreningar. Det är bra att 
val- och demokratinämnden genomfört och tänker genomföra olika aktiviteter för att öka 
valdeltagande bland till exempel förstagångsväljare, men vi tror verkligen att nämnden kan 
göra ännu mer, till exempel se till att kommunen anordnar öppna seminarier och andra 
evenemang för allmänheten. Det skulle vara till gagn för hela kommunen. Det är också 
skrämmande att tre år av en fyraårig mandatperiod har gått och den nämnd som ska 
utveckla demokratin inte kommit med ett enda skarpt förslag på hur det kan göras.” 

Protokollsanteckningar 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna. 
”Nackalistan och Mikael Carlsson slår an ett vackert perspektiv om demokratins primat, 
hur nödvändigt det är med demokrati ända ner i samhällets minsta kapillärer och hur den 
måste utvecklas och formas av sina upprätthållare. Det är lätt att hålla med i principfrågan, 
speciellt för ett parti som Sverigedemokraterna som slagit sig fram till sitt demokratiska 
väljarstöd med till 100 procent demokratiska metoder, trots ett ofta odemokratiskt och till 
och med antidemokratiskt motstånd från många som sett sin makt hotad av att också 
Sverigedemokraterna har, får och tar sig sin demokratiska rätt. 
Idén med valambassadörer är prövad. Sveriges kommuner och landsting kallar dem 
valinformatörer. Nackalistans förslag är såvitt man kan förstå att bredda valinformatörernas 
aktivitet till hela mandatperioder i stället för bara valrörelser. 
(https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valdeltagande/valinform
atorer.16171.html) 
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Valambassadörer, eller för den delen valinformatörer, är ett sätt att byråkratisera och 
institutionalisera vad som borde vara ett personligt och mänskligt engagemang. Av 
erfarenhet vet vi också att en del av de personer som rekryteras till dessa roller inte är 
vuxna sitt uppdrag och inte kan agera med partipolitisk neutralitet, vilket är både deras eget 
fel och ett fel hos dem som rekryterar valinformatörer, avsiktligt demokratifientligt eller 
inte. I Nackas lokala valrörelse 2018 förekom exempelvis valinformatörer som tyckte att 
lämpligt val av parti skulle styras av kriteriet ”helst som inte samarbetar med SD”.” 
 
Lisskulla Zayane lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet. 
”Vår demokrati måste främjas, förankras och försvaras. Vi kommer lyckas om vi som 
samhälle gemensamt tar oss an de utmaningar vi har. Demokratiambassadörer kan utifrån 
sina respektive kunskaper och erfarenheter, föra dialog och bygga upp samarbeten med och 
mellan olika delar av samhället för att stärka demokratin. 
År 2018 tillsatte Miljöpartiets dåvarande kultur- och demokratiminister. Alice Bah Kuhnke 
tre Demokratiambassadörer för att bidra i regeringens arbete med ”Demokratin 100 år”. 
Sedan dess är det flera kommuner som hakat på och driver olika framgångsrika projekt 
med Demokratiambassadörer. Miljöpartiet stöder Nackalistans motion och vill att vi i 
Nacka, med utgångspunkt från lyckade projekt i andra kommuner tar fram ett format för 
Demokratiambassadörer i Nacka.” 
 
Lisa Rasmussen lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet. 
”Vänsterpartiet tycker att Nackalistans förslag på demokratiambassadörer är bra. Vi 
behöver adressera de stora skillnaderna mellan valkretsarna i Nacka där vi har 56,22% 
valdeltagande som lägst och 92,83% som högst. Det duger inte i en kommun som säger sig 
ha jämlikhetsmål. Några bättre idéer för att adressera just ojämlikheten har vi ännu inte sett 
från den borgerliga majoriteten.” 
 
- - - - - 
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§ 93 KFKS 2021/167 

Motion – Informera om regelverk kring fyrverkerier  
Motion den 1 februari 2021 av Esa Örmä (SD) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att kommunen kommer att informera om fyrverkerier på  
hemsidan, samt att ansvaret för tillsyn av försäljning av fyrverkerier ligger på Södertörns  
brandförsvarsförbund. Motionen är därmed färdigbehandlad. 

Ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med förslag på hur försäljning och användning av 
fyrverkeri kan förbättras genom information och uppföljning. 
I samband med nyårsfirandet kommer kommunen att informera allmänheten på hemsidan 
samt via sociala medier om vad som gäller när du vill använda fyrverkerier. 
 
Efterlevnad av lagen om försäljning av pyrotekniska varor åligger tillsynsansvarig som i 
Nacka kommun är Södertörns brandförsvarsförbund och här kan kommunen som medlem 
i förbundet föra samtal om hur den kan förbättras. Brandförsvaret ansvarar även för att 
informera handlarna om förändringar i regelverket. Kontroll av hur fyrverkerierna används 
på offentlig plats och privat mark ansvarar polisen för utifrån ordningslagen. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 juni 2021, § 220 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och juridik- och kanslienheten, daterad den 18 
maj 2021 
Bilaga 1 Protokollsutdrag från natur- och trafiknämnden den 27 april 2021 inkl 
tjänsteskrivelse 
Bilaga 2 Motionen 

Yrkanden 
Majvie Swärd (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Esa Örmä (SD) yrkade bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Esa Örmäs förslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Protokollsanteckningar 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna. 
”Fyrverkerier som hanteras på ett kontrollerat sätt är en trevlig tradition. Under senare år 
har detta inte riktigt varit fallet, så tätare kontroll behövs. En god början är krav på att den 
som säljer fyrverkerier ska vara införstådd med regelverket, och att potentiella 
fyrverkerikunder ska vara så välinformerade som frivillighet kan åstadkomma.” 
 
- - - - - 
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§ 94 KFKS 2021/162 

Motion – Seniorkollo i Nacka 
Motion den 1 februari 2021 av Espen Bjordal m.fl (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar att det redan pågår ett arbete som uppfyller intentionerna i 
motionen. Motionen är därmed färdigbehandlad. 

Ärendet 
Socialdemokraterna föreslår i sin motion att kommunen ska utreda möjligheten att starta en 
kolloverksamhet för äldre i Nacka. 
 
Behovet av stöd och aktiviteter för äldre ökar i takt med den demografiska utvecklingen. 
Äldrenämnden arbetar därför för ett brett utbud av förebyggande och hälsofrämjande 
aktiviteter utifrån Strategin för hälsosamt åldrande - Nacka en äldrevänlig kommun. Av 
remissinstansernas utredning framgår en positiv inställning till kolloverksamhet för 
seniorer. Sammantaget beskrivs seniorkollo som en verksamhet där deltagares hälsa och 
välmående främjas och ofrivillig ensamhet minskas. Den samlade bedömningen är att det 
redan finns möjlighet för föreningar att ansöka om så kallade verksamhetsbidrag för att 
bland annat bedriva kolloverksamhet i kommunen. Stadsledningskontoret föreslår därför 
att motionen förklaras färdigbehandlad med en notering om att det redan pågår ett arbete 
som uppfyller intentionerna i motionen. 
 
Ärendet har även beretts av fritidsnämnden den 26 maj 2021 (FRN 2021/27) och 
äldrenämnden den 26 maj 2021 (ÄLN 2021/46). 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 29 november 2021, § 378 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och äldreenheten, daterad den 3 november 
2021 
Bilaga 1. Motionen 
Bilaga 2. Protokollsutdrag från äldrenämnden den 26 maj 2021 § 51 (ÄLN 2021/46) 
Bilaga 3. Protokollsutdrag från fritidsnämnden den 26 maj 2021 § 57 (FRN 2021/27) 

Yrkanden 
Eivor Örenmark (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Espen Bjordal (S) yrkade, med instämmande av Lisa Rasmussen (V), Mikael Carlsson (NL) 
och Lisskulla Zayane (MP), bifall till motionen.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Espen Bjordals förslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärdes och verkställdes. Följande voteringsproposition godkändes: ”Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Espen Bjordals förslag.”  
 
Vid voteringen avgavs 38 ja-röster och 23 nej-röster. Ordföranden konstaterade att 
kommunfullmäktige därmed hade bifallit kommunstyrelsens förslag. 
 
Vid voteringen avgavs röster enligt bilaga. 
• Voteringslista 5 

Reservationer 
Espen Bjordal reserverade sig mot beslutet för Socialdemokraterna och angav 
följande. 
”Trots att både äldrenämnden och fritidsnämnden fattat positiva beslut om att utreda 
möjligheten för kommunen att starta kolloverksamhet för äldre rösta idag samma 
allianspartier nej till motionen seniorkollo.  
Vi har stor tilltro till våra pensionärsorganisationer i Nacka som gör ett otroligt fint arbete 
för sina medlemmar men att allianspartierna nu backar och avslår motionen med 
motiveringen att det ”redan finns möjlighet för föreningar att ansöka om så kallade 
verksamhetsbidrag för att bland annat bedriva kolloverksamhet i kommunen” är mycket 
anmärkningsvärt. Kommunen missar här en möjlighet att ta ansvar och driva på en 
verksamhet som enligt forskningen på ett konkret sätt öka den psykiska hälsan bland äldre. 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå motionen.” 

Protokollsanteckningar 
Eivor Örenmark lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna. 
”Vi Moderater instämmer i att hälsofrämjande och förebyggande verksamheter för bl a 
äldre är ett prioriterat område och går hand i hand med den strategi för äldrevänlig 
kommun som beslut fattats i tidigare och som det jobbas enligt i Nacka. 
Gruppen ”äldre” är en ickehomogen grupp av äldre vuxna. För många finns möjligheter 
som pensionärsresor både inom och utom Sverige, både dagsturer och längre, vilka skapar 
nya kontakter och nya möten. De fyller också detta syfte mycket väl utan att vara 
kommunala aktiviteter.   
 
Att gå från riktade insatser som når få seniorer till att med generella insatser nå ut till flera 
är en viktig inriktning för framtiden med det ökade antalet äldre vuxna. Detta görs i Nacka 
genom satsningar på fler träffpunkter för att minska ofrivillig ensamhet samt utökad 
samverkan med civilsamhället och privata aktörer. 
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I äldrenämnden beviljas årligen verksamhetsbidrag till Nackas seniorföreningar för att just 
kunna erbjuda olika typer av aktiviteter. Föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag för 
socialt frivilligt arbete och exempelvis aktiviteter som kolloverksamhet. Äldreenheten har 
en möjlighet att knyta ihop kontakter mellan olika intressenter och på så sätt vara en 
katalysator för föreningar, civilsamhället och privata aktörer att för dem få till stånd olika 
aktiviteter som exempelvis kolloverksamhet.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan. 
”Nackalistan tycker det är bra att utreda frågan om äldrekollo, något som vi själva hade 
med i vårt förslag till Mål och budget för 2022. Nackalistan tycker också att det är 
beklagligt att trots att både fritidsnämnden och äldrenämnden har valt att bifalla motionen 
så väljer kommunstyrelsen att ’notera att det redan pågår ett arbete som uppfyller 
intentionerna i motionen. Motionen är därmed färdigbehandlad.’ Nackalistan tycker att det 
vore mer rätt att bifalla motionen även i KS.” 
 
Lisa Rasmussen lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet. 
”Vänsterpartiet tycker att Socialdemokraternas förslag om seniorkollo är bra. Det är fint att 
man i majoritetens beslut är välvilliga till seniorkollo men vi tycker att man måste göra mer 
än bara ge ett utrymme för bidrag. Det är en verksamhet som idag inte finns och att starta 
upp något är inte lätt, så vi skulle önska att kommunen åtog sig att arrangera det också för 
att få igång en exempelverksamhet.” 
 
- - - - - 
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§ 95 KFKS 2021/367 

Motion – Begränsa momskompensation till privata 
anordnare 
Motion den 15 mars 2021 av Fredrik Holmqvist mfl (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. Motionen är därmed färdigbehandlad. 

Ärendet 
I motionen föreslås att Nacka kommun antar som princip att vid utbetalning av 
momskompensation till externa anordnare betala ut momskompensation i enlighet med av 
anordnaren redovisade momskostnader, dock maximalt 6 procent. Samtidigt föreslås att 
om den externa anordnaren inte redovisar betald moms ska Nacka kommun begränsa 
momskompensationen till 2 procent. Motionärerna menar att nuvarande modell att 
kommunen alltid betalar ut 6 procent i momskompensation kompenserar privata anordnare 
mer än de faktiska momskostnaderna. Ärendet har remitterats till kommunstyrelsens 
stadsledningskontor. 
 
I en statlig översyn av momskompensationen 2015 konstateras att storleken på den dolda 
ingående momsen varierar mellan olika verksamheter. Utredningen ansåg att det vore av 
värde att ha en differentierad procentsats för olika verksamheter eftersom den faktiska 
momskompensationen varierar beroende på typ av verksamhet. På grund av 
gränsdragnings- och beräkningsproblem föreslog utredningen en enda schablonnivå för alla 
verksamheter. Motionärernas förslag att kompensera externa utövare i enlighet med av 
anordnaren redovisade momskostnader, kommer att vara en administrativ process, både 
för den externa utövaren men framförallt för kommunen. Det kommer också att innefatta 
ett kontrollmoment där kommunen måste kontrollera uppgifterna från de externa 
anordnarna så att kommunen betalar ut rätt ersättning. Förslaget i motionen kommer 
således att innebära en merkostnad för kommunen. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 25 oktober 2021, § 331 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret, daterad den 29 september 2021 
Bilaga 1. Motion - Begränsa momskompensation till privata anordnare 

Yrkanden 
Andreas Andersson (S) yrkade, med instämmande av Mats Gerdau (M), Sidney Holm (MP), 
Mikael Carlsson (NL) och Monica Brohede Tellström (L), bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Lisa Rasmussen (L) yrkade bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot Lisa Rasmussens förslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 
Lisa Rasmussen reserverade sig för Vänsterpartiet till förmån för motionen. 

Protokollsanteckningar 
Andreas Andersson lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
”Privat driven omsorg och skolor bedriver en momsbefriad har inte rätt att dra av sina  
momskostnader, medan kommunala motsvarigheter kan ersättas för detta från staten. För  
att kompensera för detta kan kommunerna ansöka om extra statsbidrag för att  
momskompensera de privata verksamheterna. Idag gäller en generell momskompensation  
på 6 % som betalas ut oavsett de faktiska momskostnaderna. Detta system snedvrider  
konkurrensen då det finns de som får för mycket i kompensation medan andra får för lite.  
Vi anser att momskompensationen till friskolor och privat driven vård och omsorg ska  
baseras på faktiska momskostnader, inte denna schablon. 
Bolagen ska enligt lag upprätta gängse bokslut och föra normal bokföring, och den faktiska  
kostnaden för moms är därmed ett klick bort i valfritt bokföringssystem, därför går det  
knappast att anföra ökad administration som hinder för att upprätta ett fungerande  
system.” 
 
Mikael Carlsson lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan. 
”Nackalistan tycker att det bästa vore att ersätta privata anordnare för de faktiska 
momskostnaderna som de har. Vid samtal med några anordnare så ansåg inte de att detta 
skulle medföra några större administrativa åtgärder från deras håll. Nackalistan tycker att 
konkurrensneutraliteten mellan anordnare är viktig och det bästa och mest rättvisa sättet att 
nå detta är genom att ersätta de faktiska momskostnaderna.” 
 
Lisskulla Zayane lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet. 
”Miljöpartiet håller med motionären om att det inte är bra när privata anordnare får mer 
pengar i momskompensation än vad deras faktiska kostnader för moms är. Det är inte 
heller bra om de får för lite pengar. En kan tycka att det vore rimligt att gå över till 
ersättning för faktiskt erlagd moms i stället för att ge samma ersättning till alla oavsett 
faktiska kostnader. Med en schablonmässig ersättning blir det också svårare att sätta ett 
korrekt checkbelopp. De som blir överkompenserade räknar ju med momsersättningen i 
sin budget för att få sin verksamhet att gå runt, och kan på så sätt hålla ett lägre pris.  De 
som blir underkompenserade måste å andra sidan ta in pengar via andra ersättningar för att 
gå runt. Med dagens bokföringsprogram är det inga som helst problem att räkna ut ett 
exakt belopp, och dessutom redovisar alla företag regelbundet sina momsinbetalningar till 
skattemyndigheten. 
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Den här motionen är dock skriven utifrån Vänsterpartiets envetna motstånd till privata 
alternativ och kundval som princip. Miljöpartiet delar inte den uppfattningen och har 
dessutom varit pådrivande för att införa det kundval inom kulturskolan vi har idag.” 
 
- - - - - 
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§ 96 KFKS 2021/368 

Motion – Solcellsanläggningar i Nacka 
Motion den 15 mars 2021 av Fredrik Holmqvist m.fl. (V) 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Ärendet 
I en motion väckt av Fredrik Holmqvist m.fl. (V) i Nacka föreslås att kommunen inför mål 
om solcellsanläggningar i kommunens strategi för miljö- och klimatambitioner samt att 
kommunen utreder hur man på andra sätt kan stimulera solcellsutbyggnader. Motionärerna 
anser att det finns bra information på kommunens hemsida om hur man som privatperson 
kan bidra till ett bättre klimat och uppnå miljömålen genom att installera solceller på sina 
fastigheter men att det saknas ett mål för elproduktion och solcellsanläggningar för Miljö- 
och klimatambitioner i stadsutvecklingen i Nacka. 
Bedömningen är att kommunens ambitioner gällande miljö- och klimatambitioner i 
stadsbyggandet samt det arbete som bedrivs inom energi- och klimatrådgivningen uppfyller 
intentionerna i förslaget. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 20 december 2021, § 409 
Tjänsteskrivelse från miljöenheten och enheten för strategisk stadsutveckling daterad den 
29 november 2021 
Bilaga 1  Motionen 
Bilaga 2  Protokollsutdrag från kommunstyrelsens miljöutskott den 26 oktober 2021, 

§ 35 
 
- - - - - 
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§ 97 KFKS 2021/714 

Motion – Reduktionsfiske för att rena Nackas sjöar 
Motion den 14 juni 2021 av Sidney Holm (MP) och Lisskulla Zayane (MP) 

Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Ärendet 
I motionen föreslås att kommunen utreder lämpligheten att använda reduktionsfiske som 
metod för att rena Nackas sjöar. 
 
Generellt gäller att när reduktionsfiske utförs måste metoden upprepas under flera år för 
att upprätthålla den nya ekologiska balansen i systemet och eventuellt förbättrad 
vattenkvalitet. Om metoden utförs bör den också kombineras med metoder för permanent 
fastläggning av fosfor. Miljöenheten har under årens lopp tagit del av erfarenheter från 
provfiske i Sverige. Problem med Nackas sjöar är främst läckage av föroreningar från 
sedimenten vilket man inte kommer till rätta med genom reduktionsfiske. Med nuvarande 
kunskap om Nackas sjöar är bedömningen att fällning av fosfor genom att binda den i 
sedimenten permanent med aluminiumfällning är den mest effektiva metoden på lång sikt. 
Denna metod används redan i särskilt hårt belastade sjöar och resurserna bör läggas på att 
fortsätta med arbetet samt att rena dagvattnet innan det når sjöarna. Det är ett mer 
kostnadseffektivt sätt att rena Nackas sjöar än reduktionsfiske. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 7 februari 2022, § 19 
Tjänsteskrivelse från enheten offentlig utemiljö och miljöenheten samt juridik- och  
kanslistaben, daterad den 18 januari 2022 
Bilaga 1 Motion – Reduktionsfiske för att rena Nackas sjöar (MP) 
Bilaga 2 Protokollsutdrag från natur- och trafiknämnden den 19 oktober 2021 § 177,  

inkl tjänsteskrivelse (NTN 2021/161 ) 
Bilaga 3 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens miljöutskott den 18 januari 2022, § 3 
 
- - - - - 
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§ 98 KFKS 2022/165 

Motion – Stöd till vikariepool för lärare 
Motion den 21 februari 2022 av Andreas Andersson m.fl. (S) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitterar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Handlingar i ärendet 
Motion  
 
- - - - - 
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§ 99 KFKS 2022/166 

Motion – Konsekvenser för klimatet 
Motion den 21 februari 2022 av Christina Ståldal m.fl. (NL) 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitterar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Handlingar i ärendet 
Motion  
 
- - - - - 
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§ 100 KFKS 2022/182 

Interpellation – Stöd till Boo Folkets Hus 
Interpellation den 21 februari 2022 av Mikael Carlsson (NL) till kommunstyrelsens ordförande Mats 
Gerdau (M) 

Beslut 
Fullmäktige beslutar medge att interpellationen får framställas samt att den besvaras vid 
nästkommande sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
Interpellation  
 
- - - - - 
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§ 101 KFKS 2022/183 

Interpellation – Stöd till Fisksätra Folkets Hus 
Interpellation den 21 februari 2022 av YuSie Rundkvist Chou (NL) till kulturnämndens ordförande 
Richard Herrey (M) samt fritidsnämndens ordförande Gunilla Grudevall-Steen (L) 

Beslut 
Fullmäktige beslutar medge att interpellationen får framställas samt att den besvaras vid 
nästkommande sammanträde. 

Handlingar i ärendet 
Interpellation  
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