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9 april 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Nacka stadshus, sammanträdesrummet Orminge kl 15.00-16.20
BESLUTANDE
Mats Gerdau (M)
Cathrin Bergenstråhle (M)
Tobias Nässén (M)
Helene Skantze (M)
Richard Wendt (M)
Gunilla Grudevall-Steen (L)
Hans Peters (C)
Jan-Eric Jansson (KD)
Khashayar Farmanbar (S)
Helena Westerling (S)
Sidney Holm (MP)
Rolf Wasteson (V)
Mikael Carlsson (NL)

ERSÄTTARE
Bo Bergkvist (M)
Peter Zethraeus (M)
Eivor Örenmark(M)
Lars Stenholm (M)
Anna Kjellin Flory (M)
Monica Brohede Tellström (L)
Christine Lorne (C)
Anders Tiger (KD)
Maria Raner (S)
Emelie Friberg (S)
Lisskulla Zayane (MP)
Mikael Carlsson (NL)

Övriga deltagare

Dag Björklund, Gunilla Glantz, Anders Börjesson, Mats Bohman,
Elisabeth Carle, Eva Olin, Anders Mebius, Luis Caballero, Nina
Hammargren, Maria Andersson, Johanna Magnusson, Frida Plum Forhell,
Ulf Crichton, Christina Gerremo, Alexander Erixon, Martin Håkansson,
Caroline Cederholm, Anine Rondén, Jerk Allvar, Jacob Gerson, Tina Edén,
Amanda Sterner Nordin, Petra Carlenarson, Peter Skogberg, Helene
Riddarström, Jonas Wenström, Lena Dahlstedt, Helena Meier, Liselotte
Lexén

Utses att justera
Justeringsdatum

Khashayar Farmanbar
9 april 2018, §§ 104, 116-117,
129-130
11 april 2018 §§ 89-103, 105-115,
118-128, 131-142
Sekreterare

Underskrifter

Liselotte Lexén
Ordförande
Mats Gerdau
Justerande
Khashayar Farmanbar

Paragrafer §§ 89-142
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BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunstyrelsens protokoll är justerat, §§ 104, 116-117, 129-130
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

9 april 2018
10 april 2018
2 maj 2018
Nacka stadshus

Underskrift

...........................................................................
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

BEVIS OM ANSLAGSDAG
Kommunstyrelsens protokoll är justerat, §§ 89-103, 105-115, 118-128, 131-142
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

9 april 2018
12 april 2018
4 maj 2018
Nacka stadshus

Underskrift

...........................................................................
Nämndsekreterare

Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Dnr KFKS 2017/601

Grunder för kommunens uttag av gatukostnader
Medborgarförslag den 20 juni och 17 oktober 2017

Beslut
Kommunstyrelsen noterar att kommunen huvudsakligen arbetar i enlighet med vad som
föreslås i medborgarförslagen och de föranleder därmed inte några vidare åtgärder.
Medborgarförslagen är därmed färdigbehandlade.

Ärendet
Boo och Lännersta villaägareförening tillsammans med Gustavsviks ekonomiska
fastighetsägareförening har inkommit med tjugotvå medborgarförslag huvudsakligen
rörande gatukostnader. I utredningen av förslagen har följande framkommit. Fjorton av
förslagen ligger i linje med hur kommunen redan arbetar och vad lagen föreskriver. Tre av
förslagen har inte stöd av lagen eller överensstämmer inte med praxis. Övriga fem förslag
föranleder inte någon åtgärd.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 februari 2018 § 28
Exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018
1. Sexton medborgarförslag av den 20 juni 2017
2. Ytterligare sex medborgarförslag av den 17 oktober 2017
3. Svar på tjugotvå medborgarförslag angående gatukostnader av den 7 februari 2018

Ärendets tidigare behandling
Beslut i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 20 februari 2018 § 28
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Yrkanden
Mikael Carlsson (NL) yrkade bifall till alla medborgarförslag.
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Beslutsgång
Med avslag på Mikael Carlssons yrkande beslutade kommunstyrelsen beslutade i enlighet
med stadsutvecklingsutskottets förslag.

Reservation
Mikael Carlsson reserverade sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Khashayar Farmanbar lät anteckna följande för Socialdemokraternas
kommunstyrelsegrupp.
”De inkomna medborgarförslagen väcker den viktiga frågan om gatuavgifterna. Enligt den
tjänsteskrivelse som kommunens expertis har presenterat till politiken leder inte dessa
förslag till några åtgärder, hanteras inom ramen för kommunallagen eller redan genomförs.
Vi kan i det här läget inte se att tjänsteskrivelsen skulle medvetet vilja vara missvisande.
Samtidigt vill vi påminna om att Socialdemokraterna under hela mandatperioden har krävt
en konsekvensutredning för övergång till gemensam finansiering av vägarna. Samt att de
boende i de områden som idag har enskilt huvudmannaskap för vägarna ska ha möjlighet
att erbjudas kommunal borgen för lån till vägavgifterna, för att pragmatiskt komma
närmare ett system enligt likviditetsprincipen, dvs att avgifterna ska i möjligaste mån betalas
i samband med att värdeökningen realliseras.”
Mats Gerdau lät anteckna följande för Moderaternas kommunstyrelsegrupp.
”Vi moderater tycker att det är rimligt att de fastighetsägare som får nya byggrätter också är
med och betalar vad det kostar att kunna få dessa byggrätter. Det är ett ansvarsfullt sätt att
hushålla med skattebetalarnas pengar. Det är glädjande att kommunstyrelsen är helt enig i
denna uppfattning och om principerna för hur denna sk exploateringsersättning ska tas ut.
Det är dock anmärkningsvärt att Nackalistan bara anser att denna princip ska gälla i
centrala Nacka och inte i gamla sommarstugeområden i Boo (där den kallas
gatukostnadsersättning). Nackalistans linje innebär att våra invånare skulle behandlas olika
och att orättvisan fastställs till princip.
För övrigt anser vi att de gatukostnader som ska tas ut ska vara låga, skäliga och rättvisa
och att de ska kombineras med generösa möjligheter till anstånd och avbetalningsplaner för
dem med låga inkomster. Ingen ska tvingas från sin villa.”
-----
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